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 چکیده

: یکی از هدفهای مصرح در فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهووری اسویمی ایورا  و همن وی  مقدمه

دانش آموزا  و سووادآموزا  اسوت   های اقتصادی و کسب و کار، ارتقاء توانم دیسوادیبی ک یریشهس د 

المللی و س دهای م تشر شده شود  تجربه بی می ای  توانم دی تحت ع وا  سواد مالی )و اقتصادی( ش اخته

ش سوح  آمووزا اسوت  هایی مان د یونسکو نیز حاکی از کاهش فقر از طریق سوادآموزی و افوزایسازما 

اهمیت سواد مالی بقدری است که یکی از شش سواد مورد نظر یونسکو است  پوووهش حارور بوا هود  

های سوادآموزی در ارتقاء سواد مالی سوادآموزا  طراحی و اجرا محتوای کتابویوه به ها،بررسی نقش دوره

 شده است 

یفی و همبستگی قرار دارد، از دو روا تحلیل : در تحقیق حارر که در زمره محالعات کاربردی، توصروش

های سوواد موالی مؤلفهها، محتوا و پیمایشی استفاده شده است  در قسمت نخست، با استفاده از چک لیست

های متعلق به دوره انتقال و تحکیم مورد شمارا و تحلیل قرار گرفت د  در قسومت پیمایشوی در همه کتاب

فاده شد  ای  پرسش امه توسط اسواتید اقتصواد و علوور تربیتوی دانشوگاه از یک پرسش امه محقق ساخته است

 از ترکیب و اصیح دو پرسش امه استاندارد سواد و هوا مالی ساخته شود  ایو  پرسشو امه توسوط بج ورد

ا  و سوادآموزا  مراحل سوادآموزی، انتقال و تحکویم در کول اسوتا  خراسوا  شومالی سوادبی نفر از 640

 تخاب حجم نمونه به شکل نسبتی و در دسترس صورت گرفت تکمیل شد  ان

سوواد   یانگیوم  است 20از  11.92و باسواد(  سوادبی شوندگا  )ازپرسش ینمره سواد مال  یانگیم: هایافته

 شوتریب میو تحکو یسوادآموز یهادوره و سوادبی ی، افرادسواد مال  یانگیسوادآموزا  دوره انتقال از م یمال

هوای ک  دگا  دورها  تفاوت مع اداری با میانگی  نموره کول شورکتسوادیب ینمره سواد مال  یگانیم  است

افراد  یسواد مالم اطق شهری بیشتر از روستایی است  همن ی   یمتوسط سواد مال طوربهسوادآموزی ندارد  

وجوود  دارییتفاوت مع و افراد مجرد و متأهل یسواد مال  یب  است شتریافراد جوا  ب یاز سواد مال انسالیم

طور مع وادار بوارتر از میوانگی  اسوتا  بوه روا یجاجرر، فاروج و ش یهاشهرستا  یمتوسط سواد مال  ندارد

تر از میوانگی  اسوتا  اسوت  در قسومت تحلیول مع اداری پایی  طوربهاست  و متوسط سواد مالی اسفرای  

انود   ،یدر متوو  نهتوت سووادآموز یواد مالاشارات صورت گرفته به مباحث سمحتوا، مشخص شد که 

نظار م د صورت نگرفته اسوت  ایو  اشوارات میرمسوتقیم کوه از وجوه آموزشوی کموی نیوز  طوربهبوده و 
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کوار و خودمات(، و در  دیو)درآمود و خر ردیوگیرا در بور م مؤلفوهاز شوش  مؤلفوهدو  باًیتقربرخوردارند، 

 شد اشاره خاصی مشاهده ن گرید مؤلفهخصوص چهار 

 طوربوهبیم و امیدهایی را به همراه دارد  ای که نمرات دوره انتقال  توأما های ای  پووهش : یافتهگیرینتیجه

مع اداری بارتر از میانگی  دیگر گروه هاست و همن ی  میانگی  نمره سواد مالی پرسش شوندگا  با ع ایت 

 امیدواری است، اما ای که در کل میانگی  نمرات است جای 20از  12به اکثریت روستایی و ز  بود ، تقریباً 

ا  و سوادآموزا  تفاوت مع اداری ندارد، نشا  از رعف نسبی دوره های سوادآموزی در خصووص سوادبی

سواد مالی است  با توجه به ای که یکی از رسالت هوای اصولی نهتوت سووادآموزی فقرزدایوی و برقوراری 

جدی از م ظر سواد مالی و اقتصوادی موورد  طوربهها باید ی کتابعدالت از طریق سوادآموزی است، محتوا

 طوربوهو مان ود آ ، « کسوب حویل»، «اقتصاد مقواومتی»های میررسمی مان د تجدید نظر قرار گیرند  کتاب

 طوربوههوا، شود کوه در تودوی  کتابمیرحرفه ای تهیه شده و اساساً فاقد وجوه آموزشی است  پیش هاد می

 صصی  اقتصاد، کارآفری ی و طراحا  آموزشی کمک گرفته شود خاص از متخ

 : سوادآموزی، دوره انتقال، سواد مالی، کسب و کارکلمات کلیدی
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 مقدمه

هوای آموزشوی دنیاسوت  های اولیه همه نظارای، شغلی و تخصصی یکی از هد های حرفهآموزا مهارت

ی دی وی، هواشته و بعتاً با اسوت اد بوه آموزهااس اد باردستی جمهوری اسیمی ایرا  نیز بر ای  امر صحه گذ

های ب ا به س د تحول تعلیم و تربیوت، سواحتبرای نمونه اند  اهمیت و ررورت توجه به آ  را یادآور شده

تعلیم و تربیت م درج در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسیمی ایرا  عبارت د از: تعلیم و تربیت اعتقوادی، 

و تربیوت اقتصوادی و حرفوه ای، و تعلویم و عبادی و اخیقی، تعلیم و تربیت زیباش اختی و ه وری، تعلویم 

 ( 11، 1390تربیت علمی و ف اورانه )شورای عالی انقیب فره گی، 

ب یادی  آمووزا و  به تبع س دهایی مان د فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسیمی و همن ی  س د تحول

برناموه نمونوه در  بوراینود  ا، اس اد باردستی سازما  نهتت سوادآموزی نیز به ای  مهم توجه کردهپرورا

خدمت به  ،جمله کارکردهای سوادآموزی از( 16،17، 1393)سوادی در جمهوری اسیمی ایرا  ک ی بیریشه

مشخص یکی از هفوت  طوربه معرفی شده است  گستری و فقرزدایی از جامعه هد م اطق محرور، عدالت

 :زیر استموارد  شامل که است آ  «اقتصادی»وجه پیامد سوادآموزی، 

 در زندگیها مهارت مدیریت اقتصاد و ت ظیم دخل و خرج و حساب و کتاب هزی ه .1

 و بهبود محیط کسب و کارای حرفههای افزایش میزا  کارایی، تقویت مهارت .2

 نشی ی(حاشیه-مصر  بهی ه م ابع و رشد درآمدزایی م اطق ویوه )روستا .3

 ی انسانی ماهر بومی برای رشد اقتصادی پرورا استعدادهای افراد جامعه و رفع کمبود نیرو .4

، از بی  پ ج عامل عمده )فوردی، محویط سوادیبیجالب آنکه در همی  س د و در ذیل عوامل بروز 

محرح شده است )هما ، « عوامل اقتصادی»آموزشی، فره گی، اجتماعی و اقتصادی(، یکی تحت ع وا  

  بوه سووادیبیمعلوول هوم هست د و  سوادیبی(  به عبارت دیگر مسائل مالی و اقتصادی، هم علت 35

زبا  دیگر بی  فقر اقتصادی و سواد یک رابحه دوجانبه و یا چرخه معیوب برقرار است  در ذیول عامول 
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 شود در ای  طبقه جایها میگفته شده آمده است: عواملی که ناشی از ورعیت اقتصادی و مالی خانواده

 گیرند شامل:می

 ال به کارمهاجرت فصلی جهت اشتغ -

 عدر اشتغال دائم سرپرست خانواده -

 استفاده از نیروی کار کودکا  رزر التعلیم جهت کمک به درآمد خانواده -

 بار بود  هزی ه تحصیل -

 فقر اقتصادی و پایی  بود  درآمد خانواده -

 باری تحصیل نیاز به کار کودکا  در م زل های تعداد زیاد فرزندا  در م اطق محرور و هزی ه -

نیز به صراحت به امور اقتصادی و معیشوتی توجوه کورده اسوت   تحول آموزا و پرورا  یادید ب س 

و  یعبواد ،یاعتقواد تیو ترب میشمارد: تعلیمبر  گونهیرا ا تیو ترب میتعل یهاساخت برای نمونه ای  س د،

و  یعلمو تیوو ترب میتعل ،یاو حرفه یاقتصاد تیو ترب میتعل ،یو ه ر یباش اختیز تیو ترب میتعل ،یاخیق

 تیوو ترب مینظار تعل یارزش یهاگزاره لی(  در ذ11، 1390 آموزا و پرورا،  یادیف اورانه )س د تحول ب 

 یِو ه ور ،یو مهارت یاعار حرفه یهایستگیکسب شا ،ی یکارآفر هیروح»بر  زی، ن24شماره  ،یعموم یرسم

یافتگوا  ایو  نظوار آموده اسوت: ی  در ذیل پروراهمن (  18شده است )هما ،  دیتأک« ساز کار مولد هیزم

 هیوکار و تویا و روح قیاز طر یاسیم اریدر چارچوب نظار مع یاقتصاد میبا در  مفاه یافتگا [پرورا]

 تیوو بوا رعا ریاز اسرا  و تبوذ یو دور  هیمصر  به ،یق اعت و انظباط مال ،ی یکارآفر ،یو جهاد یانقیب

 یو جهوان یمل ،یخانوادگ اسیدر مق یاقتصاد یهاتیدر فعال گرا یوابط با دوجدا ، عدالت و انصا  در ر

که در صورت  یابه گونه باش دمعاا حیل   یتأم یبرا دیمهارت مف کیحداقل  ی  دارا دینمایمشارکت م

خوود و اداره خوانواده را داشوته  یزنودگ  یتأم ییدر هر مرحله، توانا یرسم تیو ترب میاز نظار تعل ییجدا

 ( 31هما ، د ) باش

های معیشت و اقتصاد سووادآموز و خوانوداه با ای  وصف، یکی از محورهای اصلی سوادآموزی، بحث

های دوره سوادآموزی، تحکیم یا انتقوال بورای ایشا  است  صر  گذراند  و کسب نمره محلوب در درس

بورای ارزشویابی یوک دوره تور، ها کافی نیست  به زبوا  علمیقتاوت و داوری در خصوص موفقیت دوره

با نمره محلووب، ها داد، باید نتایج آ  نیز مورد س جش و ارزشیابی قرار گیرد  گذراند  درسعیوه بر برو 

رود، اما تأثیرات بل دمدت فره گی، شخصیتی، اقتصادی و می دادهای نهتت سوادآموزی به شمارجزء برو 

ظار پویوا عویوه بور سو جش و ارزشویابی برونودادها، نیازم ود رود  هر نمان د آ  جزء نتایج آ  به شمار می
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سووادآموزی بور هوای باشد  پووهش حارور بوه دنبوال بررسوی نتوایج اقتصوادی دورهمی ارزیابی نتایج نیز

 سوادآموزا  است  

قبل از ورود به بیا  مسئله، رزر است که در خصوص ع وا  ای  پووهش توری  مختصوری ارائوه  

بور  یسووادآموز ریتوأث یبررس»یر شده از سوی اداره کل آموزا و پرورا عبارت بود از شود  اولویت اع

از آنجا که بررسی تأثیر سوادآموزی بر بهبود کسب و کار، «  آموزا بهبود کسب و کار و سواد اقتصادی سواد

هوای با هماه گیپذیر است، با ع ایت به محدودیت زمانی، ت ها در تحقیقات طولی و یا شبه آزمایشی امکا 

تغییر « آموزا سواد مالی )سواد اقتصادی( سوادبر  یسوادآموز ریتأث یبررس»صورت گرفته ع وا  پووهش به 

کرد  با وجود ای ، تیا شد که از طریق پرسش از میزا  درآمد، تعداد خانوار و مان د آ  تا حدودی به ای  

های سور و چهوارر توروی  تها همانحور که در فصلم  ؛پاسخ داده شود -یع ی بهبود کسب و کار– خواسته

ناممک  کورد  های مبت ی بر رگرسیو  را ها، کار تحلیلداده شده است، عدر پاسخگویی به ای  دست پرسش

لذا برای آنکه تحقیق، دام ه محدودتر و دقیقتوری داشوته کلی است،  «سواد اقتصادی»نکته دیگر آنکه مفهور 

  قرار گرفت و مورد س جش طور خاص مد نظر ای آ ، با ع وا  سواد مالی، بههیکی از زیرمفهورباشد، 

 

 مسئلهبیان 

توانود از می سوادیبیای برقرار است  سوادی رابحه دوجانبهکه در مقدمه اشاره شد، بی  فقر و بی طورهما 

 حال در یونسکو مارآ طبق یک سو معلول فقر باشد و از سوی دیگر خود عامل تشدید و تداور فقر است  بر

از  افوراد ک  ود  ایو می دنیا زندگی در سوادهای مهارت حداقل فاقد بزرگسال میلیو  777حدود  در حارر

 ده د  ازمی تشکیل زنا  آنا  را از سور دو که برندمی بسر محلق سوادیبی در و اندمحرور آموزا هرگونه

 یا و دارند مدرسه در حتور نام ظمی آنها از بسیاری یا روندنمی مدرسه به کود  میلیو  60حدود  طرفی

 آسویا مورب و یونسوکو، ج ووب " هموه برای آموزا جهانی گزارا" به توجه بااند  کرده رها را مدرسه

 عربوی کشوورهای و صحرای آفریقوا ج وب کشورهای آ  از پس و دارد را بزرگسار  سواد میزا  کمتری 

 نشوا  گوزارا ایو  د هسوت مالی  و بورکی افاسو، نیجریه جها  در وادس میزا  کمتری  با هست د  کشورهای

 ( 1396دارد )سعادتی شامیر،  وجود شدید فقر و سوادیبی میا  روش ی ارتباط که دهدمی

در کشور ما نیوز صوادا اسوت  بور اسواس آمارهوا و نمودارهوایی کوه  سوادیبیارتباط بی  فقر و  

های کشور و تولید ناخالص داخلی و فقر در استا  سوادیبیتباط بی  ( ارائه کرده است، ار2011محمودی )
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تر باشد، درصد فقر بیشتر و تولید ناخالص ها پایی کامیً مع ادار است  هرچه میزا  سواد و تحصییت استا 

 بر اساس رتبه باسووادی، ،1395نفوس و مسک  سال  یسرشمار یهادادهداخلی آنها کمتر است  بر اساس 

تر پوایی  شومالیخراسوا  ا  تاسو کردسوتا  و لرسوتا  ازهای آذرباییجا  مربی، اردبیل، استا های رتبها ت ه

  با است %16.7سوادی استا  % و درصد بی 83.3خراسا  شمالی در ای  سرشماری  هست د  درصد باسوادی

از ای  استا  لی است که ای  در حاهای پایی  کشور است  ای  وصف، رتبه استا  خراسا  شمالی جزء رتبه

 رود به شمار مینیز های محرور کشور با کمتری  درآمد جمله استا 

                
 فقر و سواد: چرخه مفهومی 1-1تصویر

استا  محرور کشور است بوا  6با ای  وصف، بحث سوادآموزی در استا  خراسا  شمالی، که جزء 

فراگیور )چوو  طویا، اعتیواد، نوزا.،    ( از اهمیوت متواعفی های اجتماعی بیشتری  تعداد روستا و آسیب

تواند پیامدهای مثبت فوا را به دنبال داشته باشد؟ باسواد برخوردار است  اما سوادآموزی با کدار تعریف می

را بخوانود یوا ای تواند به زبا  فارسی یا هر زبا  دیگر مت  سوادهمی از م ظر مرکز آمار ایرا  فردی است که

ناموه اجرایوی نهتوت ( اموا از نظور آیی 1390یسد خواه مدر  رسمی داشوته باشود یوا نداشوته باشود )ب و

سوادآموزی، باسواد کسی است که در حد پ جم ابتدایی، خوانود ، نوشوت  و حسواب کورد  را بلود باشود 

باسوواد از رسد کوه تعریوف می (  به نظر15، 1393در جمهوری اسیمی ایرا ،  سوادیبی ک یریشهبرنامه )

(  از جامعیت بیشتری برخوردار باشد: توانایی افراد برای ش اسایی، در ، تفسیر، ایجاد، 2003نظر یونسکو )

برقراری ارتباط و محاسبه با استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده است که افراد برای رسید  به اهودا  

باسوادی بیشتر

سواد مالی و 
راقتصادی بیشت

کسب و کار بهتر

فقر کمتر

توسعه بیشتر

آموزش بهتر
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مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آ  نیاز بالقوه خود، و های خود به م ظور توسعه دانش و توانایی

 دارند )هما ( 

جدید سواد، صر  برخورداری از مهارت خواند  و نوشوت  معیوار سووادآموزی های ب ا به تعریف

بلکوه صورفاً اند ا  موا باسوواد نشودهسووادبی نیست  اگر معیار ای  باشد، تعبیر تافلر درست خواهد بود که

توانود بوه (  دیگر صر  مهوارت خوانود  و نوشوت  نمی1975اند )تافلر،   آموختهمهارت خواند  و نوشت

نو. سواد مفیود و روروری  34پردازا  تا ک و  بیش از مع ای باسوادی در نظر گرفته شود  محققا  و نظریه

، سوواد 1ای(  سوواد رسوانه180، 1394 )احمدی، امار جمعه، علیزاده،اند برای زندگی مدر  را ش اسایی کرده

و مان د آ  از جملوه ای هاسوت  ازای ورو،  5، سواد بهداشتی4، سواد رایانه ای، سواد حقوقی3، سواد اقتصادی2مالی

ای کوه بوه توانم دسوازی در هموه گونهسوادآموزی در واقع باید انوا. سوادهای رروری را پوشش دهد، به

ویوه در م اطق محرور و در بی  سووادآموزانی هتوجه به سواد اقتصادی ب ابعاد از جمله اقتصادی م تهی شود 

 ک  د از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود که زیر خط فقر زندگی می

تعریف ایو  اصوحیح اسوت؛ چراکوه اسوتاندارد های یکی از مسائل مربوط به سواد مالی، دشواری

رد که هر یوک، سوواد متعددی وجود داهای خاصی در خصوص سواد و آموزا مالی وجود ندارد  پووهش

؛ 2010، 9؛ رمونود2013، 8و اسوکیم هوور  7، موادری 6)هاسوتی گزانود خواص تعریوف کردهای مالی را به گونه

(  10،2015، 14، بووه نقوول از واگ وور2008، 13بووارثلومی و 12؛ فوواکس2009، 11؛ مووک کورمیووک2010، 10هاسووتو 

 د هسوت د، بزرگسوار  نیوز بوه مووازات که دانش آموزا  و جوانا  به سواد و آموزا مالی نیازم طورهما 

پووهش نشوا   41پینیده شد  مسائل و مشکیت مالی جامعه امروز به ای  نو. سواد نیازم د هست د  مرور 

(  28، 2015دهد که اثربخشوی آمووزا موالی بزرگسوار  ترکیبوی اسوت ]از تأییود و تردیود[ )واگ ور، می

خاص مثل افراد بازنشسته، کم های واد مالی را برای گروهدیگری نیز وجود دارند که آموزا سهای پووهش

                                                 
1 Media literacy 
2 Financial literacy 
3 Economic literacy 
4 Legal literacy 
5 Health literacy 
6 hastings 
7 Madrian 
8 Skimmyhorn 
9 Remund  
10 Huston  
11 McCormick  
12 Fox 
13 Bartholomea 
14 Wagner 
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مشخص زنوا  نسوبت بوه  طوربهحاکی از آ  است که ها سواد و زنا  مورد محالعه قرار داده است  پووهش

 ( 31مردا  از سواد مالی کمتری برخوردارند )هما ، 

موالی در موورد افوراد کوم ( نشا  دادند که آمووزا سوواد 2006) 4و سکات 3، اندرسو 2، استیو 1ژا 

درآمد که در ای  زمی ه از دانش و مهارت پایی ی برخوردارند کامیً اثربخش است  آنها در پوووهش خوود از 

% از سووارت را  45پیش آزمو  و پس آزمو  استفاده کردند  افراد موورد محالعوه در پویش آزموو  حودود 

 %75رزر قورار گرفت ود، ایو  عودد بوه های موزادرست پاسخ دادند در حالی که بعد از آنکه در معرض آ

افزایش یافت  برخی محتواهای مورد نظر در ای  پووهش عبارت بودند از پس انوداز، سورمایه، نوره بهوره، 

 مخرب و مان د آ  های امور بانکی، وار

ر با علم به ای که افزایش سواد به مع ای عار، و افزایش سواد مالی و اقتصادی بوه مع وای خواص بو

بهبود ورعیت معیشت افراد و خانوارها توأثیر دارد، کشوورهای مختلوف در ایو  زمی وه اقوداماتی را انجوار 

حتی برخی کشورهای مرفه چو  کانادا چ ی  برنامه هایی را در دستور کار دارند  برای نمونوه ایو  اند  داده

مشوخص بوه ایو  مهوم پرداختوه  ورطبه 5« کاهش فقر از طریق بهبود سواد»ای تحت ع وا  کشور در برنامه

نیز به بهبوود وروعیت « 6برنامه آزمایشی سواد جهانی یونسکو»بی  المللی یونسکو از جمله های برنامهاست  

در خصووص  2015نامه خود در سال یونسکو در توصیهاند  معیشت از قِبَل سوادآموزی بزرگسار  پرداخته

 2030ه ع وا  راهی برای از بی  برد  فقر و گرسو گی در سوال ویوه بر آموزا ب طوربه 7آموزا بزرگسار 

 ( 5، 2015در جها  تأکید کرده است )یونسکو، 

آمووزا و ( رئیس سوازما  نهتوت سووادآموزی کشوور، اعویر کورده اسوت کوه 1395باقرزاده )

بوه  در حد خوانود  و نوشوت  م جور یدر کاهش فقر موثر است و سوادآموز ییدر مقحع ابتدا یسوادآموز

  اگر ای  نسبت مربووط بوه جامعوه ایورا  بووده و درسوت باشود، نهتوت 8شودیفقر م یدرصد 12کاهش 

 سوادآموزی موفق عمل کرده است  یع ی سوادآموزی در ایرا  به مع ای توانم دسازی آ  محقق شده است  

ای شوده اسوت، در موورد جامعوه اگر آننوه از قوول رئویس سوازما  نهتوت سووادآموزی رسوانه

 طوربوهوادآموزا  ایرا  صحت داشته باشد، باید یک پووهش معتبر پشتوانه آ  باشد  یع ی پووهشوی کوه س

                                                 
1 Zhan 
2 Steven 
3 Anderson 
4 Scott 
5 Poverty reduction through improved literacy  
6 UNESCO’s Experimental World Literacy Programme  
7 Recommendation on adult learning and education 
8 https://www.isna.ir/news/95082417009/ 
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نهتت سوادآموزی، نتایج درازمودت آ  را موورد محالعوه قورار داده های شفا ، به جای بروندادهای برنامه

پووهشگر جستجو کرده اسوت، افتد  تا آنجا که باشد؛ چراکه کاهش فقر بیفاصله بعد از باسوادی اتفاا نمی

چ ی  پووهشی حتی در وبگاه رسمی سازما  نهتت سوادآموزی یافت نشد  برخی  ای ، برخی تحقیقات 

عملکورد مووفقی  -که رزمه توانم ودی اسوت-سوادآموزی در ارتقاء مهارتهای حاکی از آ  است که دوره

موورد،  15دآموزی انجار شوده اسوت، از ندارند  برای نمونه در پووهشی که به سفارا سازما  نهتت سوا

مورد نامحلوب بوده اسوت  از جملوه نقواط روعف  6مورد محلوب و در  9عملکرد نهتت سوادآموزی در 

باشود )دهقوانی، می ش اسایی شده مربوط به دوره انتقال و مهارت آموزی و تغییور نگورا در سووادآموزا 

 (  1394انصاری، قیصر، 

پویا ای  است که همواره برونودادها و نتوایج خوود را موورد سو جش و  در هر حال رزمه هر نظار 

بوه  ارزشیابی قرار دهد  اولویت پووهشی حارر که از سوی سازما  نهتت سوادآموزی اعیر شوده اسوت،

د زی بر بهبوبررسی تأثیر سوادآمو»درستی ای  مهم را مورد توجه قرار داده است  پووهش پیش رو به دنبال 

 است  « سواد اقتصادی سوادآموزا  استا  خراسا  شمالی کسب و کار و

 

 اهمیت و ضرورت مسئله

آمووزا  در دوره نوار دانش، رتبوه ایورا  در ثبت2018-2017در سال  1پذیری جهانیبر اساس گزارا رقابت

 (  ایو 151، 2018، 2)شوواب 77و در ثبوت نوار دبیرسوتا   اسوت کشور مورد محالعه 137در بی   15ابتدایی 

به دوره ابتدایی اکتفا کرده و یا آ  را رها کورده و آموزا ، ها به مع ای ای  است که بخش زیادی از دانشداده

ریزا در دوره ابتودایی، بودی  مع اسوت کوه کشوور موا همن وا  بوا چوالش  شوند وارد دوره متوسحه نمی

   نیازم د توجه و محالعه است رو بحث سوادآموزی همن اازای  سوادی مواجه خواهد بود سوادی و کمبی

 رت زیر پاسخ دهید:ای بود  پووهش به سؤاای و محالعهدر صورت کاربردی، توسعه

 باشد؟الف  نتایج طرح پاسخگوی کدامیک از نیازهای جامعه در زما  حال و آی ده می

 ؟یج طرح استفاده ک  دتوان د از نتاب کدامیک از مؤسسات دولتی و میردولتی می

 برآورد  نخستی  نیازهای بشری، یع ی نیازهای زیستی در نزد افراد بزرگسوال از قبول داشوت  نوعاً

ای بورای رفوع شغل و حرفه میسر است  درواقع از م ظر دی ، داشت  شغل هد  مایی نیست، بلکوه وسویله

                                                 
1 The Global Competitiveness Report 2017-2018 
2 Schwab 
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کوه موانوع  است  یا  ،یداشت  کار و شغل از م ظر د تیمز  یاول  به عبارت دیگر است موانع تحولی آدمی

 کو یکاد الفقر ا  فرمای د: می (  برای نمونه حترت رسول )ص(1377)باقری، بردمی  یرا از ب یتحول آدم

).(  یمو  الفقور، علو ریوخ القبور  همن ی  حترت علوی فرمووده انود: ر معاا له ر معاد له م و یا  کفرا

   مررالحکم

حترت حوق ه بر اساس آیات قرآ  وقتی است  برای نمون« کسب هویت»دومی  نقش کار و حرفه  

را به داود ).( آموخت، دلیل اصلی آ ، نیاز حترت داوود به پول آ  نبود، بلکه بعد هویتی و سازی ف  زره

آ   یسوازتیدر نقوش هو تووا یکوارکرد شوغل را م  یدومبه عبارت دیگر  وجه اجتماعی آ  مد نظر بود 

از شوغل م اسوب گوره خوورده  یبا برخوردار یاز شئو  آدم یکه برخ رسدیبه نظر م یهیجستجو کرد  بد

 یاسوت، بوه لحواظ روانو ابسوتهبه درآمد خوانواده و یشتینمونه جوا  فاقد شغل که به لحاظ مع یباشد  برا

  یدر ا یادیز داتییتأ یحس استقیل و چه بسا عزت و کرامت نفس داشته باشد  در م ابع اسیم تواندینم

 یخداوند بوه داود وحو»).( آمده است که فرمودند: یاز امار عل یتینمونه در روا ی  براافتی توا یرابحه م

 زیوپره یدیوو از کوار  یکوردیاسوتفاده نمو الموالتیواز ب  کوهیمشروط بور ا یهست یکرد که تو ب ده خوب

کوه بور  کرد یبود بود تا آنکه خداوند به آه  وح یسخ ، داود چهل روز در اندوه و زار  ی  از ایکردینم

و آ  را بوه  سواختیمو یاو نرر کرد و او در هر روز زرهو یب ده م  داود نرر شو  پس خداوند آه  را برا

و شصت هوزار درهوم  صدیو شصت زره ساخت و آنها را به س صدینحو س  یو به ا فروختیهزار درهم م

 « شد یمستغ  المالتیفروخت و از ب

ت مالی و اقتصادی نه ت هوا موانوع اولیوه تحوول و تعوالی را های دی ی، ورعیازای رو از م ظر آموزه 

ک د  اگر تعلیم و تربیت به مع ای عار یا سوادآموزی در می ک د بلکه نقش هویت بخشی را نیز ایفامی مرتفع

مع ای خاص بتواند به بهبود ورعیت معیشتی فرد و خانواده بیانجامد، در مراتب بعودی بوه بهبوود جایگواه 

که ارتقاء سواد فره گی و اجتمواعی را در پوی خواهود ای ماعی فرد م جر خواهد شد؛ به گونههویتی و اجت

 کلی ب ا به دریل زیر پرداخت  به ای  مسأله ررورت دارد: طوربهداشت  

های پایودار فقرزدایوی و برقوراری دی ی بر رفع نیازهای اقتصادی تأکید دارد  یکی از راههای آموزه -

 جانبه افراد است )که دانش و مهارت اقتصادی را نیز باید در برداشته باشد(  عدالت، آموزا همه

با توجه به محرور و فقیر بود  استا  خراسا  شمالی، بحث سوادآموزی و نقش آ  در کاهش فقور  -

 از اهمیت متاعف برخوردار است 
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سواخت  وروعیت  متعلموا  بورایسوازی یکی از اهدا  ابتدایی تعلیم و تربیت در همه دنیوا، آماده -

 معیشت بهتر است 

اس اد باردستی وزارت آموزا و پرورا و نهتت سوادآموزی بوه صوراحت بور اهودا  شوغلی،  -

 و اقتصادی تأکید دارند ای حرفه

ای، کمیتوه اداره کل آموزا و پرورا خراسا  شمالی، نهتت سوادآموزی، سازما  ف وی و حرفوه

 توان د استفاده ک  د می مستقیم از نتایج ای  طرح طوربهد که امداد و استانداری از جمله نهادهایی هست 

 

 اهداف تحقیق

 هد  کلی: 

 بررسی و محالعه نقش سوادآموزی در ارتقاء سواد مالی و اقتصادی سوادآموزا  و بهبود کسب و کار آنها 

 جزئی:های هد 

یم خواند  در رابحه با آموزشی دوره سوادآموزی، انتقال و تحکهای بررسی و تحلیل محتوای کتاب -

 سواد مالی و اقتصادی 

 شامل و میرشامل  سوادآموزا  یو اقتصاد یدر ارتقاء سواد مال یسوادآموزبررسی و محالعه نقش  -

 

 های تحقیقسئوال

 اقتصوادی را پوشوشموالی و  های سوادآموزی و انتقال، مفاهیم پایه سوادهای درسی دورهآیا کتاب .1

 دهد؟می

 های سوادآموزی به ارتقاء سواد مالی و اقتصادی انجامیده است؟ سآیا شرکت در کی .2

 

 نظری و عملی متغیرها تعریف

های اول، دور و سوور شوود کوه معوادل پایوه: به دوره اول نهتت سوادآموزی اطیا میدوره سوادآموزی

 طراحی شده است  ابتدایی در نظار رسمی آموزشی است  ای  دوره به م ظور دستیابی افراد به حداقل سواد 

 اهدا  ای  دوره عبارت است از:

 ساده فارسیهای خواند ، نوشت ، در  و فهم مت های کسب مهارت .1
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 انجار محاسبات ریاری در حد چهار عمل اصلی  .2

 اش ایی با قرآ  و کسب مهارتهای اولیه روخوانی قرآ  .3

 آش ایی با معار  دی ی و فره گ اسیمی .4

ساعت آ  به ریاری، و  70ساعت آ  به فارسی،  260ساعت است که  400مدت زما  آموزا در ای  دوره 

 ساعت دیگر به قرآ  و فره گ اسیمی اختصاص داده شده است  70

های چهوارر، پو جم و ششوم شود کوه معوادل پایوه: به دوره دور نهتت سوادآموزی اطیا میدوره انتقال

ادامه تحصیل برای کسانی که دوره سواداموزی را  ابتدایی در نظار رسمی آموزشی است  دوره انتقال فرصت

 یا کسانی که فاقد شرایط ادامه تحصویل در نظوار امووزا و پورورا رسومی هسوت د را فوراهماند گذرانده

 سازد می

 اهدا  ای  دوره عبارت است از:

 خواند ، نوشت ، در  محلب و کاربرد آ های گسترا مهارت .1

 گسترا فره گ و معار  دی ی .2

 بیشتر با مفاهیم ریاری، علور و توانم دی بکارگیری آ آش ایی  .3

 رشد بی ش اجتماعی، فره گی و سیاسی بزرگسار   .4

 سواعت میرحتووری اسوت  200ساعت حتووری و  600مدت زما  آموزا در ای  دوره شامل 

مواد درسی ای  دوره عبارت اسوت از: فارسوی، ریاروی، فره وگ اسویمی، علوور تجربوی، علوور 

 اجتماعی 

، سووادآموزیرود  بعود از اتموار دوره : دوره تحکیم در واقع یک دوره رسمی بوه شومار نمویره تحکیمدو

های آنهوا، سوادی و تحکیم آموختوهنهتت سوادآموزی برای جلوگیری از بازگشت سوادآموزا  به دوره بی

 دهد  هایی را در اختیار سوادآموزا  قرار میکتاب

 اهدا  ای  دوره عبارت است از:

 سوادیبیپیشگیری از بازگشت به  .1

 اساسی زندگیهای ی و آموزا مهارتسوادآموزایجاد ارتباط بی   .2

 یادگیری مادار العمرسازی زمی ه .3
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ساعت  130ساعت آ  حتوری و  70ساعت است که  200مدت زما  آموزا در نظر گرفته شده 

 آ  میرحتوری تعریف شده است  

م  و همراه با قرآ ، حساب و زندگی، بخوانیم و ب ویسیمواد درسی بخش حتوری عبارت است از: 

ع وا  کتاب با موروعات اعتقوادی، اجتمواعی، بهداشوتی،  8مواد درسی بخش میرحتوری شامل 

 تربیتی و مهارتی است 

رابر دل آ  را که باسواد، فردی است که مقحع ابتدایی را در نظار آموزا رسمی یا مع: م ظور از کمکم سواد

 ره سوادآموزی و انتقال در نهتت سوادآموزی است، گذرانده باشد با دو دو

: سواد اقتصادی مهارتی است شامل توانایی استفاده از مفاهیم پایوه اقتصوادی بورای تصومیم سواد اقتصادی

مالی  سواد اقتصادی عبارت است از توانوایی های انداز، هزی ه کرد و مشارکتگیری درباره درآمدزایی، پس

هوای موجوود در موقعیتهوای پیش رو، هزی ه و فایده؛ تحلیول انگیزههای مسائل اقتصادی، گزی هش اسایی 

عمومی؛ گردآوری و سازماندهی های اقتصادی؛ بررسی پیامدهای حاصل از تغییر شرایط اقتصادی و سیاست

 ( 2013، 1)استامبلرها فایده–شواهد اقتصادی؛ و سبک س گی  کرد  هزی ه 

شی از سواد اقتصادی و زیرمجموعه آ  است  مراد از آ  پی برد  بوه ارزا موالی و قودرت : بخسواد مالی

مصر  بهی ه توا  مالی است )راه مای درسوی محالعوات اجتمواعی دوره  به م ظورخرید پول و حسابگری 

ا  (  کمیسیو  آموزا و پرورا و سواد مالی ایارت متحده آمریکوا، سوواد موالی را بوه ع وو1388ابتدایی، 

آگاهانه و اقدامات مؤثر در خصوص استفاده بهی ه از زما  معاصر و آی ده و مودیریت های توانایی قتاوت»

 و توسوعه یاقتصواد یسوازما  همکوار(  1394،180 )احمدی، امار جمعه، علیوزاده،اند تعریف کرده« پول

(OECD) عبارت از دانوش و  یواد مالس": کرده است فیتعر گونه یسال ا 15 ریافراد ز یرا برا یسواد مال

 ،یدانوش و درکو  یکاربسوت  چ وبه یبورا  وا یو اطم زایها، انگو مهارت ،یو مخاطرات مال میدر ِ مفاه

افوراد و جامعوه و  یبهبوود رفواه موال یبورا یموال یها هیاز زم یفیاثربخش در ط یهامیم ظور اتخاذ تصمبه

 یبورا یسازما  سواد موال  یهم  "است یاقتصاد یدگدر جهت مشارکت در زن یتوانم دساز یبرا  یهمن 

م اسب و  یمال یهامیاتخاذ تصم یو رفتار رزر برا شیدانش، مهارت، گرا ،یاز آگاه یبیترک"بزرگسار  را 

  (1394)اسیمی بیدگلی، کریمخانی،  کرده است فیتعر "یفرد یبه رفاه مال یابیدست تاینها

                                                 
1 leah G. Stambler 
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از سواد مالی و مهارت مالی است  معمورً هوا مالی به ع وا  یک : هوا مالی در واقع ترکیبی هوش مالی

، ترجموه 1393شوود  بورای نمونوه کیوسواکی )استعداد ذاتی و میرقابل تغییر و ارتقواء در نظور گرفتوه نمی

باشود  گیرد کوه قابول آمووزا و ارتقواء میسپهرپور( هوا مالی را نوعی دانش و مهارت مالی در نظر می

(  نکته دیگر ای که هوا موالی چ ودا  بوه سو  و 2-1ظر او دارای پ ج مؤلفه است )تصویرهوا مالی از ن

  تواند تقویت شود تحصییت وابسته نیست و در هر شرایحی می

 
 ، ترجمه سپهرپور(1393های هوا مالی از نظر کیوساکی ): مؤلفه2-1تصویر

، ارائه خدمات و خرید و فروا، بوا هود  عبارت از هرگونه فعالیت مستمر شامل تولید کار :کسب و کار

شوود کوه هود  اصولی آ  هوایی میکسب سود است  به زبا  ساده، کسب و کار شامل آ  دسته از فعالیت

گذاری، خوانگی، کسب پول و درآمد است  کسب و کار انوا. مختلفی دارد از جمله کوچک، بزرگ، سرمایه

 ای ترنتی، خدماتی، تولیدی، تجاری، بازرگانی 

 



 

 

 



 16                                                                                           پیشینه پژوهشمبانی نظری و فصل دوم: 

 

 

 

  

 

 

 

 اهداف اقتصادی در تاریخچه نهضت سوادآموزی مقدمه: 

اجتمواعی -سوادا  و بدو  توجه به میحظات اقتصوادیدر ابتدا سوادآموزی ت ها با هد  کاست  از تعداد بی

هوای سووادآموزی هوای اکوابره را سورآماز فعالیت، یع ی زما  تشکیل اولوی  کیس1286توا  سال می بود 

سوازما   .توا  سه مرحله دانسترا می 1350تا  1315های های سوادآموزی ایرا  در طی سالنامهدانست  بر

 1315رسمی برای با سواد کرد  بزرگسار  در ایرا  در سوال  طوربهاولی  سازمانی است که  تعلیمات اکابر

بانه بورای بزرگسوار  تشوکیل های موجود کیسهای شوتأسیس شد  در ای  دوره با استفاده از فتای مدرسه

  ادامه داشت 1320در شهریورماه  اشغال ایرا های ای  سازما  تا زما  گردید  فعالیت

و بزرگسوار   آمووزا ابتوداییادامه داشت، پیوند بوی   1341تا  1315که از سال  نخست در دوره

سوادآموزی به ع وا  ابزاری بورای تحقوق اهودا   1343تا  1341در مرحله دور یع ی در دوره  .گسسته بود

با هموی  هود  صوورت  اًنیز ظاهر 1341در سال  سپاه دانشاست  تأسیس توسعه و عمرا  کشور تلقی شده

 .استگرفته

المللی کمیته بی »مرحله سور خصوصیات خاصی دارد که مهمتری  آ  تشکیل سازما  جهانی به نار 

است  در ای  مرحله، اثرات اقتصادی سواد مورد توجه قورار گرفوت و تشوکییت « سوادیکار جهانی با بیپی

های بیشوتر در اجورای برناموه 1349سووادی توا سوال سوادآموزی متحول شد  فعالیت کمیته ملی پیکار با بی

ره اتخاذ ای  راهبورد را، های سوادآموزی در ای  دوشد  تجربیات حاصل از اجرای برنامهآموزشی خیصه می

واگذار شوود و کمیتوه ملوی پیکوار بوا  های دولتیسازما های سوادآموزی به ادارات و که امور اجرایی برنامه

های اجرایی و نیز تدبیر امور سوادآموزی فعالیت نماید، رورورت ریز و طراح طرحسوادی در نقش برنامهبی

لک ، تمار ای  تدابیر نتایج مورد انتظار را به دست نیواورد و بوا وجوود افوزایش نوره سوواد، تعوداد   بخشید

ا و از خودگذشوتگی بسویار و هایی که با تویملت(  23، 1396)سعادتی،  سوادا  همن ا  افزایش یافتبی

سازند در اولی  مرحله پس از کسب می پس از مبارزات طورنی، خود را از زیر سلحه استعمار و استثمار رها

پردازند و به ع وا  می اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعههای آزادی و استقیل، به ایجاد دگرگونی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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)سوعادتی،  پردازنودمی و آمووزا بزرگسوار  یسووادآموزهای رنامهرک  ای  تغییر به اجرای بتری  اساسی

1396 ،62 ) 

ای، شوغلی و هوای حرفوهآمووزا مهارتکه پیش از ای  در فصل نخسوت اشواره شود،  طورهما 

های آموزشی دنیاست  اس اد باردستی جمهوری اسیمی ایرا  نیز های اولیه همه نظارتخصصی یکی از هد 

هوای دی وی، اهمیوت و رورورت توجوه بوه آ  را یوادآور شته و بعتاً با است اد به آموزهاذبر ای  امر صحه گ

 اند  شده

( ازجملوه کارکردهوای 16، 1393در جمهوری اسیمی ایرا  ) سوادیبی ک یریشهبرای نمونه در برنامه 

 طوربوهسوت  سوادآموزی خدمت به م اطق محرور، عدالت گستری و فقرزدایی از جامعه هد  معرفی شده ا

 است شامل:« اقتصادی»مشخص یکی از هفت پیامد سوادآموزی، 

 در زندگیها مهارت مدیریت اقتصاد و ت ظیم دخل و خرج و حساب و کتاب هزی ه (1

 و بهبود محیط کسب و کارای حرفههای افزایش میزا  کارایی، تقویت مهارت (2

 نشی ی(یهحاش-مصر  بهی ه م ابع و رشد درآمدزایی م اطق ویوه )روستا (3

پرورا استعدادهای افراد جامعه و رفع کمبود نیروی انسانی ماهر بومی برای رشد اقتصادی )هما   (4

 ( 17ص

هسوت د و هوم معلوول  سووادیبیا  واقف د، مسائل مالی و اقتصادی، هم علوت ریزهما  طور که برنامه

یا چرخه معیووب برقورار اسوت  در   به زبا  دیگر بی  فقر اقتصادی و سواد یک رابحه دوجانبه و سوادیبی

شوود در ایو  هوا میذیل عامل گفته شده آمده است: عواملی که ناشی از ورعیت اقتصادی و موالی خانواده

 گیرند شامل:می طبقه جای

 مهاجرت فصلی جهت اشتغال به کار -

 عدر اشتغال دائم سرپرست خانواده -

 ه درآمد خانوادهاستفاده از نیروی کار کودکا  رزر التعلیم جهت کمک ب -

 بار بود  هزی ه تحصیل -

 فقر اقتصادی و پایی  بود  درآمد خانواده -

 باری تحصیل نیاز به کار کودکا  در م زل های تعداد زیاد فرزندا  در م اطق محرور و هزی ه -

ده اهای معیشت و اقتصاد سووادآموز و خوانوبا ای  وصف، یکی از محورهای اصلی سوادآموزی، بحث

 ت ایشا  اس
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 در جهان معاصرای تربیت حرفه

آموزی با ع ایت به آننه در فصل اول و ب دهای قبلی گذشت، یکی از هدفهای اصلی سوادآموزی باید حرفه

را فراهم آورد که اقتصاددانا  به نگورا  اى هیزم ص عت و حرفه، هیاز زاو تیو ترب میبه تعل ست ینگر باشد 

اقتصادى از دهه پ جواه و شصوت موورد  هینظر ی  ا دیسخ  بگو« انىانس هیسرما»آورند و از  روى دىیجد

را عمودتا در محوور  تیو ترب میتعل دگاهىید   یقوت گرفته است  چ زیتوجه قرارگرفته و در حال حارر ن

)بواقری،  ک ودموى لیانسانى تبود هیاز سرماآ  را به کانونى ب،یترت  یسازد و به امتمرکز مى اىحرفه تیترب

1377)  

ها و نیازم دی جامعه بوه نیروهوای ساختار تعلیم و تربیت مدر ، همزاد عصر ص عتی، رشد کارخانه 

آموزشی نووی ، تربیوت های و هدفهای اولیه در نظارها متخصص و ماهر بوده است  ازای رو، یکی از ذه یت

ایو  دیودگاه کوه آ  را افراد برای مشامل مختلف است  در سازی نیروی متخصص، ماهر و به عبارتی آماده

و مهارت آموزی افوراد اسوت  ای های تعلیم و تربیت، تربیت حرفهنام د، یکی از مایتمی نیز« گراییحرفه»

ای باید تربیت شوند که به مثابه سرمایه انسانی، بتوان د در رشد اقتصادی کشوور در ای  دیدگاه افراد به گونه

 محور باشد محتواهای آموزشی باید ف  موثر باش د  با ای  وصف، برنامه درسی و

و ها ای  دیدگاه از چ د جهت مورد نقد قرار گرفته اسوت  نخسوت آنکوه بوا پینیوده شود  حرفوه

مشامل، و همن ی  تغییرات سریع در وجوه مختلف اجتماعی، ص عتی، اقتصادی و     آماده کرد  افراد برای 

از دانوش آموختگوا   %60ری است  برای نمونه حدود مشامل مشخص و از قبل تعیی  شده عمیً کار دشوا

شوند که به تخصص و رشوته تحصویلی آنهوا ارتبواط می دانشگاهی در انگلستا  در مشاملی مشغول به کار

 ، ترجمه نوروزی و اسک دری( 1384زیادی ندارد )اگلستو ، 

سیر شغلی، باید آزادانه و نقد دیگر از م ظر لیبرالیسم وارد شده است  از ای  م ظر، انتخاب شغل و م 

در سو ی  ویوه بوه شوغلیهوای توسط خود فرد صورت گیرد  هرگونه تیا بورای محودود کورد  انتخاب

نوجوانی و زمانی که فرد از قدرت انتخاب رزر برخوردار نیست، مغوایر بوا مبوانی لیبرالیسوم خواهود بوود  

ای و شغلی ارجحیت داشته باشود  بوه جوای فهحرهای نظری باید بر آموزاهای ب ابرای ، توجه به آموزا

مشوامل سوح   توا  در ک ار خواند ، نوشت ، و ریاری که بورایهای ویوه و خاص، میپرداخت  به مهارت

 رىیادگیو ىیهمنوو  حول مسواله، اسوتدرل و توانواتوا  به مهارت های سوح  بوار پایی  کافی است، می

  (1377قری، ، به نقل از با454، 1991 )کولده، ختبپردا
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مورد نیاز بوازار کوار همنوو  مهارتهوای ارتبواطی، های و شایستگیها جدید بر مهارت در دیدگاه 

 (  23، 2016شود )اسک دری، می ی و یادگیری تأکیدریزکارگروهی، مدیریت خود، برنامه

 (23، 2016اسک دری، مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی )های شایستگیبرخی  :1-2 جدول

 شایستگیهای فقره عنوان شایستگی

 گوا داد  و در  کرد  یارتباط

 صحبت کرد شفا  

 نوشت  محابق با نیاز خوان ده

 مذاکره مسئورنه

 همدلی

 در  نیازهای درونی و بیرونی مشتریا 

     ترمیب نمود  اثربخش

کارکرد  با افراد با س ، جو س، نوواد، موذهب و یوا  کار گروهی

 سیاسی متفاوت جهت گیری

 صورت فردی و گروهیکارکرد  به 

 تیم یاعتا نقشتوا  تعریف 

هووای در موقعیت گروهووی مهارتهووای گیریبووه کووار

 مختلف مان د بحرا 

     ش اسایی نقاط قوت اعتا تیم

 داشت  چشم انداز و اهدا  شخصی مدیریت خود

 شخصی ارزیابی و بهبود  عملکرد

های و چشوم انوداز هاو اعتماد نسبت به ایدهآگاهی 

 شخصی

 های شخصیو چشم اندازها ایدهعملی کرد  

 موقتیهای تحمل عدر موفقیت و یا شکست

    پاسخگو بود 
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 مدیریت زما  و اولویت ب دی امور یریزبرنامه

 تصمیم گیرینواوری و 

 روش  و قابل حصول به صورت اهدا  پروژهتعیی  

 ی و بهبود مداورریزمشارکت در برنامه

 اوری، تحلیل و سازماندهی اطیعات گرد

ی برای استفاده از م ابع مختلف مان د زما ، ریزبرنامه

 پول و   

 در  نظم کسب و کار پایه و روابط آنها

    تخصیص افراد و م ابع برای وظایف

 مدیریت یادگیری خود یادگیری

 کمک به یادگیری جمعی در محیط کار

 یادگیری مختلف برایهای به کار برد  رسانه

 اشتیاا برای یادگیری مداور

 تمایل به یادگیری در هر موقعیتی

 و ف و  جدیدها ایدهآمادگی پذیرا 

    جدیدهای یادگیری مهارت گی برایآماد

 

 از دیدگاه اسالمیای تربیت حرفه

هوا ی قرائتمختلفی از ارتباط بی  دی  و دنیا ارائه شده است  برخهای در طول تاریخ تمد  اسیمی، قرائت

و برخی دیگر نیز رویکورد اند های صوفیانه، مبت ی بر دنیاستیزی و آخرت گرایی افراطی بودههمنو  قرائت

میا  دی  و دنیا توازنی برقرار ک  د  بر اسواس آیوات و روایوات اند سعی کرده معتدل تری را در پیش گرفته

 آ  نیست های ه گیری و طرد دنیا و نعمتدی ی، زهد در دی  اسیر به مع ای رهبانیت، عزلت و ک ار

های مختلف اسویمی زهود را بوه دی ی، همنو  تصو ، قرائتهای و نحلهها برخی  برخی فرقه 

از نظر اسیر، کار، حرفه آموزی و تولید ثروت نوه ت هوا اموری اند  مع ای تر  دنیا و لذایذ آ  ترجمه نکرده
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تووا  می رود  به لحاظ معرفتی، دیدگاه اسویر رامی یز به شمارمذمور نیست بلکه امری محلوب و ممدوح ن

 نشا  داد   1-2 در تصویر

 
 معرفتی دی ی نسبت به کار مبادی : هرر1-2تصویر

 

 الف ـ حرفه وسیله رفع نیازهای اولیه

ع ا کوه برد  بدی  ممی اولی  مزیت داشت  کار و شغل از م ظر دی ، ای  است که موانع تحول آدمی را از بی 

توا  نیازهای اولیه را برآورده کرد  اولی  کارکرد شغل ای  است که بواسحه درآمد حاصل از از قبل شغل، می

توا ، نیازهای فیزیولوژیک مثل مسک ، مذا و پوشا  را برآورده کورد  بورای نمونوه پیوامبر )ص( در می آ 

ار ده و میا  ما و آ  جدایی میفک  کوه اگور باب اهمیت مسائل اقتصادی فرمودند: خدایا در نا  ما برکت قر

دادیوم  گرفتیم و احکار واجوب پروردگوار خوویش را انجوار نمویگزاردیم و روزه نمینا  نبود ما نماز نمی

)چیزی نمانده است که فقر بوه کفور تبودیل  کاد الفقر ا  یکو  کفراهمن ی  در حدیث دیگری آمده است: 

القبر خیور مو  »دیث دیگری از حترت امیر الموم ی  آمده است که شود(  در مذمت و نکوهش فقر، در ح

ای  دست احادیوث حواکی «  م  ر معاا له ر معاد له»یا از حترت رسول )ص( نقل شده است که « الفقر

 و اقتصادی در روند تکاملی انسا  است  ای شغلی، حرفههای از اهمیت و نقش فعالیت

 هویت کسب برایای وسیله حرفه ـ ب

رسود کوه برخوی از سازی آ  جستجو کرد  بدیهی به نظر میتوا  در نقش هویتدومی  کارکرد شغل را می

شئو  آدمی با برخورداری از شغل م اسب گره خورده باشد  برای نمونه جووا  فاقود شوغل کوه بوه لحواظ 

سا عوزت و کراموت تواند حس استقیل و چه بمعیشتی به درآمد خانواده وابسته است، به لحاظ روانی نمی
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در روایتی از امار توا  یافت  برای نمونه نفس داشته باشد  در م ابع اسیمی تأییدات زیادی در ای  رابحه می

خداوند به داود وحی کرد که تو ب ده خوبی هسوتی مشوروط بور ای کوه از »علی).( آمده است که فرمودند: 

کردی  از ای  سخ ، داود چهل روز در انودوه و زاری یکردی و از کار یدی پرهیز نمالمال استفاده نمیبیت

بود بود تا آنکه خداوند به آه  وحی کرد که بر ب ده م  داود نرر شو  پس خداوند آه  را برای او نرر کرد 

فروخت و بوه ایو  نحوو سیصود و شصوت زره ساخت و آ  را به هزار درهم میو او در هر روز زرهی می

 « 1المال مستغ ی شدو شصت هزار درهم فروخت و از بیتساخت و آنها را به سیصد 

که از مثال فوا قابل است باط است، شغل در مراحل بارتر، کارکردهای متعوالی توری بوه  طورهما  

دار یوک گیرد  که یکی از آنها کسب هویت و جایگاه اجتماعی است  برای نمونه کسی که در استخمی خود

برای  ر آ  اداره،ک د، فیش حقوقی پایا  ماه نیست، بلکه کار دمی اداره دریافتاداره است، ت ها چیزی که از 

شود، تأمی  با ای  مستخدر، شأ  و پایگاه اجتماعی نیز به همراه دارد  ممک  است فردی به لحاظ مالی کامی

و  اما همن ا  خود را نیازم د یک شغل بداند  مشهور است که نوزد رسوول خودا )ص( از جووانی تعریوف

هد اما به دتواند کاری انجار می کردند  وقتی رسول خدا )ص( متوجه شدند که بیکار است )یع یمی تمجید

 عی ی  م  سقط: رمودنددهد( فنمی آ  ت 

  

 ج ـ حرفه به منزله عبادت خدا

هدا  تواند امی داشت  شغل و حرفه عیوه بر تامی  نیازهای فیزیولوژیک و ایجاد هویت و پایگاه اجتماعی،

عبوادت انود، دی ی بورای کسوب و کوار تعیوی  کردههای متعالی تری را دنبال ک د  بارتری  هدفی که آموزه

شوود  در ایو  خصووص می خداوند است  از م ظر دی ، کار در بارتری  درجه آ  بوه مثابوه عبوادت دیوده

گوید در یکی از   م کدر میفردی به نار محمد بروایات فراوانی وارد شده است  برای نمونه معرو  است 

روزهای گرر مدی ه دیدر که امار محمد باقر).( با ورعیت کسالت باری به دو نفر تکیه کرده و مشوغول داد 

گوید: وسوسه شدر امار را موعظه ک م، پس به او گفتم: پیر مردی با ای  حالت در طلب و ستد است  او می

اگر مرگ مو  در رسود و »ه خواهید کرد؟ امار به او گفت: دنیاست؟ اگر در ای  حال، مرگ شما در رسد چ

                                                 
اَنْ  دِیالحد یاللّهُ ال یصباحا فَاوح نَیربعداود أَ یقال فبک ئایش دکَیالمالِ و ال تَعمل بِ تِیداودَ انَّکَ نِعمَ العبدُ لوال أنَّکَ تَأکُلُ مِن بَ یاهللُ ال یقال: أَوح نیالمؤمن ریعن ام 1

عَنْ  یألفا وَ استغن نیدرعا فباعها بثالث مأة و ستّ نَیبِألف درهمٍ فَعَمِلَ ثالث مأة وَ سِتّ بعهایدرعَا فَ ومٍیَکلِّ  یف عملُیفَکانَ  دَیداود فَأاَلنَ اللّهُ عزوجلَ لَهُ الحد یلِنْ لِعَبد
 .دیحباب العمل بالالمالِ. همان، باب است تِیب
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ار تا عزّت م  در ای  حال باشم، در حالی به سراغ م  آمده است که مشغول انجار یکی از فرامی  الهی بوده

  « 1ار را از تو و دیگرا  مصو  بداررخود و خانواده

یل جزء برتر آ  کسب روزی ح که عبادت هفتاد جزء دارد واند رسول اکرر )ص( فرمودههمن ی  

 خورد  برایمی است  در بی  عرفا و اهالی سیر و سلو  نیز توجه به امر کسب و کار حیل فراوا  به چشم

گر منمونه در کتاب کیمیای محبت که شرح حال شیخ رجبعلی خیاط است آمده است که هیچ سوزنی نزدر 

و انود کردهمی ایشا  از قبل خیاطی امرار معاا (  اگرچه1394به خاطر ررایت خدا )محمدی ری شهری، 

ه مثابوه به و آ  را گرفت د، اما نگاهشا  به شغل، نگاهی الهی بودمی مالباً به ازای کار برای دیگرا  دست مزد

  کردند می وسیله جلب ررایت خداوند تلقی

شوجویا  و آموزشوی، آمواده کورد  دانوش آمووزا ، دانهوای با ای  وصف، یکوی از وظوایف نظار

بیوت سوادآموزا  برای ورود به دنیای اقتصاد و کسب و کوار اسوت  اگرچوه بور اسواس فلسوفه تعلویم و تر

تواند ت هاتری  و مهمتری  هد  باشد، اموا مفلوت از آ  نیوز موورد پوذیرا باشود  اسیمی، ای  هد  نمی

و  کتفا ک د و هدفهای اقتصوادیدفهای تربیتی، دی ی و فره گی اتواند صرفاً به هنهتت سوادآموزی نیز نمی

  را به حاشیه براند ای حرفه

 

 رویکرد جهانی به سوادآموزی و اقتصاد

 در ارورح حال در یونسکو آمار طبق در ارتباط با ورعیت اقتصادی با نگهداشت بیسوادا  باید گفت که بر

 گونوهازهر افوراد   ایو ک  ودمی دنیوا زنودگی در سوادهای مهارت حداقل فاقد بزرگسال میلیو  777حدود 

 در طرفی ده د  ازمی تشکیل زنا  آنا  را از سور دو که برندمی بسر محلق سوادیبی در واند محرور آموزا

 مدرسه ای و دارند مدرسه در حتور نام ظمی آنها از بسیاری یا روندنمی مدرسه به کود  میلیو  60حدود 

 میزا  کمتری  آسیا مرب و یونسکو، ج وب "همه برای آموزا جهانی گزارا" به توجه بااند  کرده رها را

بوی عر کشوورهای و ،%87.7صحرای آفریقوا  ج وب کشورهای آ  از پس و دارد را % 80.7بزرگسار   سواد

رد )سوعادتی، دا وجوود شدید فقر و سوادیبی میا  روش ی ارتباط که دهدمی نشا  گزارا هست د  ای  87%

1396 ،90 ) 

                                                 
 .همان«. عنکَ وَ عَنِ الناسِ یالیوَ ع یطاعَةٍ ِمنْ طاعَةِ اهللِ عزّوجلَ أُکفُّ بِها نفس یوَ أَنا ف یهذِهِ الحال فَجاءَن یالمَوتُ وَ أنا عَل یلَوْ جاءَن»... )ع(: یمحمد بن علعن  1



 42                                                                                           پیشینه پژوهشمبانی نظری و فصل دوم: 

 

 

 

کوه در راسوتای « 2015توصیه هایی درباره یوادگیری و آمووزا بزرگسوار  »(  در 2016یونسکو )

جهوانی از جملوه های تهیه و ت ظیم شده است، اهدا  آموزا برگسار  را ریشه در بیانیه 2030تحقق س د 

( 1966از توافق بی  المللی حقوا اقتصادی، اجتماعی و فره گی ) 13(، ب د 1948بیانیه جهانی حقوا بشر )

(  آموزا بزرگسوار  از 5، 2016داند )یونسکو، می (1979از ک وانسیو  رفع تبعیض علیه زنا  ) 10و ب ده 

شوود کوه از تحصویل در می شود و افرادی را شاملمی های مادار العمر دیدهنظر یونسکو، در قالب آموزا

هود  کوی  دوره سووادآموزی ایو  دسوته از اند  یا دورا  ابتدایی را به پایا  نرساندهاند، کودکی باز مانده

رزر را در اختیوار آنهوا قورار دهود توا بتوان ود بوا های بزرگسار  ای  است که دانش و مهارتها و شایستگی

زندگی، فره گ، اقتصاد و جامعه ک ار بیای ود  یونسوکو یکوی از اهودا  آمووزا های و پینیدگیها چالش

 ( 7،8، 2016ک د )یونسکو، می تقاء ررایت شغلی توصیفبزرگسار  را رشد اقتصادی فردی و ار

اسوت   ب یادی نیازی در مسیر پایا  داد  به فقر محلق و ارتقای رفاه عمومی همه مردر، سوادآموزی

بوا  کوی  .برای توسعه پایودار قورار دارد 2030محورهایی است که در دستورکار  زی، اسوادآموزاز ای  رو 

بوه م اسوبت روز  یامی( در پوریشهر 18)پ جش به  2016تحد روز هشتم سپتامبر سازما  ملل م رکلیمو ، دب

نفور آنوا  را جوانوا   و یولیم 115در جها  هسوت د کوه  سوادبی و یلیم 750اعیر کرد  یسوادآموز یجهان

 یبورا یتوا بوه تویا جهوان وانودآنوا  را فراخ یو شورکاهوا دولت یده د  با  کی مو ، تمواممی لیتشک

 .وندندیبپ یزسوادآمو

 و یولیم 250ده ود  می لیجها  را زنا  تشک سوادبی مو  آمده است: دو سور افراد یبا  ک اریپ در

کود  و نوجوا ،  و یلیم 124هست د و  یباسوادهای فاقد مهارتاند، دهیکود  که به س  مدرسه رفت  رس

 .ک  دنمی افتیدرای و مدرسه یگونه خدمات آموزش چیه

 کیهر فرد  یم اسب و داشت  سرپ اه برا یبه مذا یهمان د دسترس آموزا، ازما  مللاز دیدگاه س

 آمووزا، ".حوق آمووزا دارد یهر فورد"حقوا بشر اعیر کرده است:  یجهان هیاعیم 26حق است  ماده 

اسوت   یتیج سو یابزار کواهش فقور و بهبوود سویمت و برابور  یتریو قو یتوسعه انسان ازی شیپ  یهمن 

بهبوود  ،یانسوان هیکوار، انباشوت سورما یروین یوربهره شیافزا ،یساررصل ، مردر جیموجب ترو آموزا

، "هموه یآمووزا بورا" عاراز ش ییرو، هد  نها ی  از اشودیدر کشورها م یسیمت جامعه و رشد اقتصاد

، "شور هزارهم " بیو تصو  یجها ، با تدو یرهبرا  کشورها 2000سال در .است داریبه توسعه پا یابیدست

، کودکا ، چه پسور 2015را مورد توجه قرار دادند و متعهد شدند که تا سال  ییابتدا یآرما  آموزا همگان
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 دا را به اتمار برسان د و نره سواد زنوا  و مور ییبتوان د، دوره آموزا ابتدا ایدن یو چه دختر، در همه جا

  .ده د شیساله را افزا 24تا  15  یب

 یسترسودو  یهمگان ییبه آموزا ابتدا یابیاز اهدا  کی  توسعه هزاره سور، دست یکیای  رو،  از

اهش فقر، هد  با آرما  ک  یآنها است  ا تیهمه کودکا  جها  فارغ از ج س یبرا یبرابر به سحوح آموزش

 گور،یو مووارد د ررفوهوای آموزا، ثبوت نوار، لباسهای  هیهز ،یدر سحوح محل رایرابحه ت گات گ دارد، ز

 یهادر کشوور وهیوبوه و زیون یآموزا باشد و در سوحوح ملو ستمیورود کودکا  به س یبرا یتواند مانعمی

املب، سوهم  واست   ییپا اریبس تیفیبا ک یهاآموزا  یتام یمعمورً برا یعمومهای بودجه افته،یتوسعه ن

نشوا  داده  تجربه جهانی رتیبتبدی  (  1395زاده، )امی  بدست آورند دیاست که با یزیفقرا، کمتر از آ  چ

  (1387)افروز،ارتباط بی  آموزا و توسعه اقتصادی و اجتماعی، یک فرای د دوطرفه است  است که

 

 مرتبط با سطح آموزش و فقرهای مرور پژوهش

 خارجیهای الف. پژوهش

کشوور  50هوای داده ( بر روی تأثیر مخارج آموزشی بر نابرابری تمرکز کرد  او با استفاده از2002) 1سیلوستر

ده ود در می دریافت که آ  دسته از کشورهایی که م ابع موالی بیشوتری را بوه آمووزا عموومی اختصواص

( در یوک محالعوه بوی  2002) 2بعد نابرابری درامدی کمتری را خواه د داشت  دی گریگوریو و لیهای سال

کانات آموزشی و توزیع برابرتر آموزا، دریافت د که دسترسی بیشتر به ام 1990تا  1960کشوری برای دوره 

( نیز تأثیر مخارج آموزشوی بور 2004ک  د  بهر )می نقش مهمی را در شکل گیری توزیع درامد برابرتر بازی

ایالت کشور امریکا را بررسی کرد  او به ای  نتیجوه رسوید کوه مخوارج آمووزا  50فقر و توزیع درامد در 

نظور گورفت   ( با در2005ره فقر کمک کرده است  چ  )رابری و نعمومی به ازای هر محصل به کاهش ناب

هم زما ، متوجه شد که تحوت شورایط بازارهوای اعتبواری  طوربهیک سیستم آموزشی دولتی و خصوصی 

ک ود کوه سوبب می ناقص، هر دولتی که بخواهد نابرابری درآمدی را کاهش دهد، سیاست هایی را انتخواب

 ( 5-4، 1387شوند )مهربانیمی س دولتیافزایش نره ثبت نار در مدار

تحت ع ووا  ارتبواط و پیونود بوی  تعلویم و تربیوت و فقور: ای ( در مقاله2011) 1و باوا  3جولیوس

های تعلیم و تربیت به مع ای عار یکی از راهاند  پووهش موردی در ک یا، فقدا  آموزا را با فقر برابر دانسته

                                                 
1 sylwester 
2 De Gregorio & Lee 
3 Julius 
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 طوربه  آموزا، ستو  فقرات رشد فردی و اجتماعی یک ملت است  ش اخته شده برای خروج از فقر است

 اند مشخص نویس دگا  مقاله ای  ارتباط را در کشور ک یا نشا  داده

آموزشی بر کواهش فقور در کوامرو ، های ( در مقاله خود با ع وا  تأثیرات موفقیت2010نجونگ )

 رود میتر ر پایی نشا  داد که هرچه سح  تحصییت بارتر برود، احتمال فق

 

 داخلیهای ب. پژوهش

از شواه امه « توانا بود هرکه دانوا بوود»در ادبیات که  ایرا ، دانایی همواره قری  توانایی بوده است  مصر. 

فردوسی سالها زی ت بخش فتاهای تعلیم و تربیت کشور بوده است  انتظار عقینی از نظار تعلیم و تربیوت 

از ای  توانم دی، توانم دی دانش آموخته در حوزه کسب ای نم د سازد  بخش عمدهای  است که افراد را توا

که در فصل نخست نیز اشاره شد، رابحه بی  آموزا و فقر رابحه دوسوویه  طورهما و کار و اقتصاد است  

خوود موانعی بورای رشود  سووادیبیآورد و موی را فوراهم سووادیبیاست  مشکیت اقتصادی خود زمی ه 

 ادی است اقتص

رابحه دوسویه فوا حتی برای افراد بازمانده از تحصیل نیز تا حدی روش  است، و شواید نیواز بوه 

 علوت ده دگا  پاسخ سور یک تحقیقات گسترده در ای  خصوص نباشد  برای نمونه در یک تحقیق، حدود

 حوالی دراند  کرده ذکر خود خانواده یا خود مالی رعف و اقتصادی مشکیت وجود را خود ماند  سوادبی

 نیوز امور ایو   دهودمی اختصواص خود به راها پاسخ از( %6) کمی بسیار درصد یادگیری به عیقه عدر که

به عبارت دیگر ارتبواط   (1388ماست )سرمد،  جامعه سوادآموزی در موجود مشکیت از دیگر یکی بیانگر

کوه از تبوار  دانوش آمووزانیدهود کوه می  سوادی وجود دارد  تحقیق دیگوری نشوات گات گی بی  فقر و بی

اقتصادی، اجتماعی پایی  تری برخوردارند و خانواده های آنا  با محدودیت های اقتصوادی مواجوه هسوت د 

 ( 44، 1395)یزدانی،  افت تحصیلی بیشتری دارند

 مختلفهای ( درلت بر آ  دارد که اثر آموزا بر ج به1391نتایج پووهش خدادکاشی و جاویدی )

فقر )درآمد، مسک  و بهداشت( در م اطق شهری و روستایی مع ادار بووده و بوا افوزایش سوح  آمووزا و 

 نسبت افراد دارای درآمد در خانوار، احتمال فقر درآمدی، فقور مسوک  و فقور بهداشوتی خانوارهوا کواهش

تر از خانوارهوای بوا دهد احتمال فقیر بود  خانوارهای با سرپرست ز  بیشومی یابد  همن ی  نتایج نشا می

نظوری در موورد های شوود کوه دیودگاهمی ای  مقاله میحظوههای باشد  با توجه به یافتهمی سرپرست مرد
                                                                                                                                                        
1 Bawane 
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باشد و آموزا اثر کاه وده بور فقور دارد و در واقوع بوا می آموزا و سرمایه انسانی با شرایط ایرا  سازگار

یابود و قودرت انحبواا بوا شورایط و حول می ارتقاءفرد و خانوار ایرانی های افزایش سح  آموزا، قابلیت

ویوه بوه ییابد  بر ای  اساس توسعه انوا. آموزا و سرمایه گذاری در امر نیروی انسانمی مشکیت افزایش

باید با ایجاد انگیوزه، آحواد جامعوه را بوه توراکم سورمایه می از محل م ابع دولتی قابل توصیه است و دولت

 ( 83، 1390دکاشی، جاویدی، انسانی تشویق ک د )خدا

  یابودمی آموزا احتمال فقور کواهشهای فزایش سالا( نشا  دادند که با 1391تبار )علمی و علی

العوه فقور در م واطق روسوتایی: محهای تعیوی  ک  وده»تحت ع ووا  ای ( در مقاله1998صادقی و همکارا  )

ارهوای رفت  سح  آمووزا در کواهش فقور خانونشا  دادند که بار « موردی کشاورزا  ساوجبیغ در ایرا 

 ( 117، 1391کشاورز موثر است )به نقل از علمی و علی تبار، 

ویووه توأثیر آمووزا در  طوربه« تأثیر آموزا بر فقر و نابرابری درآمدها»( در مقاله 1387مهربانی )

 سح  دبیرستا  و آموزا عالی را در کاهش فقر موثر دانسته است  

دعاهوای ا( در تحقیق خود از چارچوب اقتصاد کی زی استفاده کرد و بوا اسوتفاده از 1387مهربانی )

تحقق های ی هنظریه سرمایه انسانی، ای  مورو. را مورد کاوا قرار داد که ایا بار رفت  سح  آموزا و هز

از  هیتووجقابل  محرح شده با استفاده از تعدادهای کاهد  آزمو  فرریهمی یافته آ ، از سح  فقر و نابرابری

وزا مشاهدات در ارتباط با کشورهای مختلف و با درجات متفاوت از توسعه انسانی، مشخص کرد که آمو

أثیر تدر ای  بی ،  مع اداری از سح  نابرابری درآمدها کاسته و طوربهو مخارج انجار پذیرفته در ای  بخش، 

 ارتررت دیگر، هرچه سح  مقحوع آموزشوی بوآموزا عالی نسبت به مقاطع قبل از آ  بزرگتر است  به عبا

یوری توا  ای گونوه نتیجوه گهای مییابد  از ای  یافتهمی رود اثر آموزا بر کاهش فقر و نابرابری افزایشمی

ارج کرد، چو  سرمایه گذاری به مع ای هزی ه کرد  در امروز و کسوب عایودات در آی وده اسوت، لوذا مخو

بوود و  به م زله سرمایه گوذاری خواه ودها شوند، پس ای  هزی همی آموزشی چو  سبب درآمدهای بارتری

شوود )مهربوانی، می وجود دولت و هزی ه کرد  آ  در ای  عرصه به ویوه در سوح  آمووزا عوالی توجیوه

1387 ،13  ) 

« 1تغییرات فقر در خیل سوه برناموه توسوعه اخیور در ایورا »با ع وا  ای ( در مقاله2011) محمودی

م حقه جغرافیایی تقسیم کرده و سهم ای  م اطق از فقر ملی را محاسبه کرده است  م اطق مورد  9به  ایرا  را

شمال شورقی   3ج وب شرا )کرما  و سیستا  و بلوچستا (   2تهرا ،   1اشاره در ای  پووهش عبارت د از: 
                                                 
1 Poverty Changes during the Three Recent Development Plans in Iran 
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ج ووب )فوارس،   5مورب )کرمانشواه، کردسوتا ، همودا  و ایویر(   4)خراسا  ج وبی، رروی و شمالی( 

شمال مرب )قزوی ، زنجا ، اردبیل،   7شمال )گیی ، مازندرا ، گلستا (   6بوشهر، هرمزگا  و خوزستا ( 

کهکیلویه ) 2مرکزی  9مرکزی، اصفها ، سم ا ، یزد، قم( ) 1مرکزی  8آذربایجا  مربی و آذربایجا  شرقی( 

 ( و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستا 

و  1374معوادل سوال ) 1995های ای  پووهش، توزیع فقر در م اطق شهری در سال فتهبر اساس یا

اولی  سال برنامه پ ج ساله دور توسعه( به ای  صورت است که م اطق ج وب شرا و شومال شورا شوامل 

ها و م اطق کشور و همن ی  تهورا  دارای حوداقل های خراسا ، سیستا  و بلوچستا  فقیرتری  استا استا 

 .ر استفق

های در فقر روستایی نیوز درخویل برناموه )از جمله خراسا  شمالی( سهم فقر م اطق شمال شرقی

سور و چهارر رو به کاهش بوده است  ای  در حالی است که سهم م اطق مرب کشور از فقور روسوتایی در 

  ایورا  و عوراا باشود تواند ناشوی از ج وگهای توسعه افزایشی بوده است که البته ای  امر میخیل برنامه

اگرچه فقر در جوامع روستایی بیشتر از جوامع شهری است، اما در طول برنامه دور توسعه، فقور در جواموع 

های فقر روستایی و شهری روستایی افزایشی و در جوامع شهری کاهشی بوده است  همن ی  تمار شاخص

اتمی( در حال کاهش بوده است  و نیوز در خیل برنامه سور توسعه )دورا  ریاست جمهوری سیدمحمد خ

های فقر معرفی شده در ای  محالعه، فقر در خیل برنامه چهارر توسوعه )دورا  ریاسوت با توجه به شاخص

هایی کوه در طوی هشوت نواد( افزای ده بوده است  ای  در حالی است که شعارها و برناموهجمهوری احمدی

  س برابری، رفع فقر و تبعیض، مبارزه با فساد، بوده استسال اخیر تکرار شده بود، شعارهایی از ج 

های فووا یع وی رابحوه سوادی، درستی گزارهها با آمار بیمقایسه فقر استا  و 2-2تصویربر اساس   

سوادی کمتر، فقر کمتر   همن ی  است رابحه مستقیم درصد بیدهدنشا  می سوادی رامیا  فقر و بیمستقیم 

سووادی را دارنود، های تهرا  و البورز کوه کمتوری  درصود بیای که استا ها  به گونها و توسعه بیشتر است

 اند کمتری  درصد فقر روستایی و شهری و نیز بیشتری  میزا  توسعه را به خود اختصاص داده
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 م حقه ایرا  9: ارتباط بی  فقر و درصد باسوادی در 2-2تصویر

عوامل موثر بر فقر خانوارهای شامل روستایی در » در مقاله ( 72، 1383عرب مازار و حسی ی نواد )

معتقدند که به احتمال قوی خانوارهایی که یکی از مشخصات ذیل را داشته باش د، خارج از محدوده « ایرا 

 گیرند:می فقر قرار

 الف: خانوارهایی که دارای زمی ی با وسعت زیاد هست د؛

 ، به خصوص در امور میرکشاورزی هست د؛ب خانوارهایی که دارای نره مشارکت بار

 خانوارهایی که دارای سح  آموزا باریی هست د 

هوای بوود  سرپرسوت خوانوار و کواهش دارایی سوادبی بر اساس ای  تحقیق در گروه شامی  استخدامی،

 ( 90، 1383خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شد  خانوار دارد )

ارتباط کمّی بی  فقر، آمووزا و تولیود »( در مقاله خود تحت ع وا  1394)شعبا  زاده و همکارا  

با استفاده از آزمو  علیت گرنجر نشا  دادند که جهت علیت « 1363-89ناخالص داخلی ایرا  طی سالهای 

از آموزا و رشد اقتصادی به سمت فقر است  متغیور آمووزا اگرچوه بوا وقفوه، ولوی در کوتواه مودت و 

م فی و مع ی دار بر شاخص فقر در ایرا  دارد  نتیجه نهایی ای  پووهش حاکی از ای  اسوت بل دمدت اثری 

که در کوتاه مدت و بل دمدت با افزایش رشد اقتصادی و آموزا، میزا  فقر در جامعه کاهش خواهد یافت 

 ( 37)ص
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 و اقتصاد های مرتبط با سوادآموزی بزرگساالنمرور پژوهش

را  -ا سحوح عوالیتاز ابتدایی  -کلی تأثیر آموزا طوربهمورد اشاره قرار گرفت،  قبلیهای آننه در قسمت

داختوه خواهود و محالعاتی پرها داد  در ای  قسمت به آ  دسته از پووهشمی نشا ها در رفع فقر و نابرابری

آمود موورد ردویوه تأثیر سوادآموزی در دوره بزرگسالی را بر ورعیت کسب و کوار، رفواه و  طوربهشد که 

 اند س جش و محالعه قرار داده

 

 خارجیهای الف. پژوهش

ریاری، افراد کاراتری هست د و از فهم بهتوری های ( افراد باسواد و دارای مهارت2006به گزارا یونسکو )

بوی  المللوی مان ود هوای ی خانواده و کیفیت بارتر زندگی برخوردارند  بسویاری از ک فرانسریزبرای برنامه

EFA 2003-) 2(، دهوه سووادآموزی ملول متحود1997)1، پ جمی  ک فرانس بی  المللی آمووزا بزرگسوار

( در ک ار انبوهی از محالعوات نشوا  گور آ  اسوت کوه 2004/2005) 3( و کمپی  عمومی برای آموزا2012

 بحث سواد همن ا  یک مانع عمده در زندگی بزرگسالی است 

فره گی -زایش سواد و افزایش بهره وری و رشد اقتصادیدر گزارا یونسکو آمده است که بی  اف

کشورهای تازه استقیل یافته رابحه مستقیم وجود دارد  نکته جالب آنکه آمووزا سوواد در ویوه به کشورها

، 2006بزرگسالی به هما  اندازه آموزا سواد در دوره دبستا  در ش اخت بهتر اقتصاد موثر است )یونسکو، 

ویوه بوه بسیاری مورد محالعه قرار گرفتههای آموزا در پووهش 4نسکو، بازگشت اقتصادی(  به اعتقاد یو14

اثربخشی آ  در افزایش درآمد شخصی و رشد اقتصوادی موورد تاییود قورار گرفتوه اسوت  بوا وجوود ایو  

 ( 17، 2006ثیر مثبت آ  نادرتر است )یونسکو، أدر حوزه تأثیر آموزا بزرگسار  و تها پووهش

( در 2004دائوو ) ها اشاره کرد:توا  به برخی پووهشمی  ه تأثیر مخارج آموزشی بر نابرابریدر زمی

زمی ه تأثیر افزایش آموزا و بهره وری کارگرا  بخش کشاورزی در کاهش فقر و نابرابری در کشورهای در 

اسویکا و ( در زمی ه نقوش آمووزا در کواهش فقور پاکسوتا ، دان2009حال توسعه، چودهری و همکارا  )

( در زمی ه ارتباط میا  آموزا و رشد اقتصوادی در کشوور روموانی، و افتول و همکوارا  2010همکارا  )

  انودمحالعواتی را انجوار داده( در زمی ه ارتباط بی  فقر، آموزا و رشد اقتصادی در کشور پاکسوتا  2010)

                                                 
1 CONFINTEA V 
2 United Nations Literacy Decades 
3 General campaign of Adult Education  
4 Economic returns  
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رت نیروی کار باعث افزایش بهره دهد: آموزا و تقویت دانش و مهامی نتایج حاصل از ای  محالعات نشا 

گردد )شعبا  زاده و همکارا ، می وری نیروی کار و در بل د مدت سبب افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر

1394 ،42 ) 

بوه « 1در کسوب و کوار سوادیبیتاثیرات » تحت ع وا ای ( در مقاله1392سامز )ترجمه عزیزی سی

درصد از  14او های پردازد  ب ا به یافتهمی صادی و کسب و کاردر پیشرفت اقتو کم سوادی  سوادیبینقش 

هست د و ای  امر خسارات جبرا  ناپذیری بر اقتصاد و کسب و کار ایو   سوادبی مردر ایارت متحده امریکا

، بیلیو  درر به خاطر عودر اسوتخدار 222کشور وارد کرده به همی  دلیل جامعه امریکا از ای  ناحیه سالیانه 

و جواموع تاثیرگوذار اسوت همن وی  ها بی د  سواد روی خانوادهمی دا  بهروری کاری و جرایم خسارتفق

مرکوز ملوی آموار  .باشودمی روی کسب و کار و کارک ا  بم ظور سودم دی در هر جا و هر ناحیه تاثیر گذار

یش ده ده دانش و عاملی آموزا سواد را به ع وا  توانایی استفاده از اطیعات چاپ شده تابع جامعه و افزا

یی خواند  در سحوح مقاطع چهارر تا ششم توانا تابعی از سوادیبیک د  می برای دستیابی به اهدا  تعریف

حل مشکیت و انجار ریاری را دارد  بر اساس ارزیابی ، است دیگر لوازر سواد توانایی استفاده از ف  آوری

از بزرگسار  در ایوارت متحوده از نظور مهوارت در  درصد 22صورت گرفت نزدیک به  2003که در سال 

ایو    سح  پایی ی قرار دارند که ای  ارزیابی توسط سازما  ملی ارزیابی سواد بزرگسار  انجار شوده اسوت

کوارگرانی  .بزرگسار  قادر به فهم استفاده از زبا  نوشتاری کافی و عملی در جامعه یا در محل کار نیسوت د

 ایم ی سازا نیست د باعوث ک ودی تولیودهای اساسی و دستورالعملهای و تفسیر نشانه که قادر به خواند 

شوند که روی سودم دی و ررایتم دی مشتری و انحباا با قوانی  و الزاموات می د و سبب خحاهایینشومی

 سووادیبی .باشودمی کارگرا  تاثیر گذار ارتباطی همن ی  روی توانایی سوادیبیقانونی تاثیر گذار هست د  

نماید و کار در محل کار بع وا  یک مسواله پینیوده می بی  نیروی کار و نیازهای کسب و کار ایجاد شکا 

همن ی  در کیفیت کاری کارگرا  تاثیر گوذار اسوت وبوا  سوادیبیشود  می آید و مبت ی بر ف  آوریمی در

  جرایم، مسائل بهداشتی و نره باری بیکاری ارتباط دارد

بت به ع وا  عامل اقتصادی در جها  که نیاز به افزایش سحوح عالی آموزا و پرورا دارد در رقا  

 در میا  کارگرا  امریکایی توانایی کسب و کار را برای رقابت در سح  جها  تهدید سوادیبی  جریا  است

و فو  آوری و ایارت متحده پشت سر چ دی  کشور که در آموزا و پرورا و نیروی کار وعلم   نمایدمی

                                                 
1 Effects of illiteracy on business 
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بیسوادی باعث شده تا کسوب و کوار ایو  کشوور دچوار نقحوه  .قرار گرفته استاند مه دسی پیشرفت کرده

 .رعف شود و در رقابت جهانی نسبت به کارگرانی که دارای تحصییت بهتری باش د نتوان د رقابت نمای د

 ریاخ یهاتصاد در سالدروس اقدر واک ش به ای  گزارا که  کایآموزا اقتصاد آمر یشورا سیرئ

 یرسوتانیآمووزا  دبکشوور دانش  یا التیا 17متوقف شده و اک و  ت ها در  کایآمر یهاالتیاز ا یاریدر بس

در خصووص  کشوور  یوا الوتیا 50 تیوروع یبوا بررسو و همن ی  درس را بگذران د  یموظف هست د ا

در  کوایآمر یو اقتصواد یثبوات موال شوودیسوبب م یک وون تی: ورعدیگویمآموزا اقتصاد و امور مالی، 

 یهایریگمیتصوم یبورا یشخصو یموال تیریو مود یاقتصواد میبا مفاه یی  آش اابدیکاهش   دهیآ یهاسال

 زا یوانجار شوده م  یکالج چمپل یکه از سو گرید یقیمهم هست د  در تحق  دهیدر آ یو اقتصاد یمال  یصح

  یک  ده اشده است و نکته نگرا  یبررس یرستانیآموزا  دببه دانش یو اقتصاد یمسائل مال میتعل یاثرگذار

 ارینظر در سح  بس  یاز ا هاالتیدرصد ا 30اند و کرده افتینمره بار در  هیزم  یدر ا التیا 5است که ت ها 

 قرار دارند   ییپا

نوش دا شیافزا یراه برا  یبهتر یشخص یمال تیریآموزا مد ست دیکارش اسا  معتقد ن یالبته برخ

م تشور شود آموده اسوت،  کوایآمر یدر ژورنال م ابع انسان 2015که در سال  یقیدانش آموزا  باشد  در تحق

بهتور و  یگذارهیسورما ،یموال یدر بازارهوا تیوفعال یآموزا  برادر آماده کرد  دانش اتیاریر یهاکیس

 ا یآموزا  و دانشجودانش دهدیموجود دارد که نشا   یقاتیپول موثرتر هست د  البته در مقابل، تحق تیریمد

بانوک  2014مثال گزارا سال  یداشته باش د  برا یو اقتصاد یدر حوزه مال ییهاطور خاص آموزابه دیبا

 یاند، رتبه اعتبوارداشته یشخص یمال تیریمد موزاکه آ یآموزاننشا  داد آ  دسته از دانش کایآمر یمرکز

   کسب کردند آموزادانش گرینسبت به د یبارتر یمال

شوده در دوره  ادیبه گ جاند  دروس  هاالتیمتقاعد کرد  مقامات ا یبرا ییهامب ا، تیا  یهم بر

را تحت فشار قرار ده د تا  یالتیها خواسته شده مقامات ااز خانواده  یصورت گرفته است  همن  رستا یدب

و  یثبوات یب یعوامل اصل از یکی ریاخ یهاقرار ده د  در دهه هارستا یدب یدروس را جزو دروس الزام  یا

 یکه اک و  در بازارهوا یبوده است  کسان گذارا هیسرما یرم حقیم یرفتارها ،یمال یبروز بحرا  در بازارها

آمووزا  دانش شیپو یهادارد سوال ریبر سرنوشت بازار تواث شا یهامیاند و تصمکرده یگذارهیمختلف سرما

 یاز رفتارهوا یشخص یمال تیریعلم اقتصاد و مد یآموزا مبان کهور وجود دارد با  یاند  ابوده یرستانیدب

 ( 1396)نووا،  کاهدیم گذارا هیسرما یجانیه
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( در پووهش خود نقوش سووادآموزی را در بهبوود معیشوت در کشوور نیجریوه موورد 2011) 1زوفا

ا م بع درآمدی که قدرت خرید بررسی قرار داده است  م ظور او از معیشت، عبارت است از هرگونه شغل ی

افراد را بارتر ببرد  و م ظور او از سواد مهارتهای خواند ، نوشت  و حساب کرد  است  در زموا  پوووهش 

 مع اداری وروعیت معیشوت افوراد طوربهبودند  ب ا به یافته او، سواد  سوادبی از جمعیت کشور نیجریه 50%

 بخشد می را بهبود سوادبی

زیوادی های ااخیر، تیهای ا  دنیا در دههسوادبی ع وا  یکی از پرشمارتری  تعدادکشور چی  به 

اء سوح  سوواد انجار داده است  یکی از اهدا  آ ، محو فقور از طریوق ارتقو سوادیبیرا برای کاهش نره 

ود ، کومشخص در سوادآموزی زنا  روستایی به موروعات کودکیاری، سیمت  طوربهجامعه بوده است  

 پوردازد )کمیسویو  ملوی چی وی یونسوکو و انجمو  چی وی آمووزامی موزا خانواده و اقتصاد خوانوادهآ

مشوخص چوی  در  طوربهمیلیو  ز  را باسواد کرده و  20، 2004(  چی  تا سال 27، 24، 2008بزرگسار ، 

ولیودی بوه هارت تمیلیو  ز  را در یک یا دو م 100تولید، حدود های رابحه با کسب و کار و ارتقاء مهارت

 ( 30مهارت رزر رسانده و از ای  طریق آنها را از زیر خط فقر خارج کرده است )هما ، 

نخستی  توصیه ای  گزارا ای  است که سیاست آموزا شغلی باید مبت ی بر نیازهای ویوه محلوی 

ایی و تمرکز بور رشود باشد تا به بهره وری، درآمد و رفاه بیشتر م جر شود  دومی  توصیه پرهیز از تمرکزگر

بوه شویوه آمووزا ها است  از دیگر توصویه سوادبی و محلی برای بهبود معیشت افرادای م حقههای قابلیت

، 4، کاتواهویر3، دیوالو2فعال، تعاملی و عملی باشد )اکسوانهارهای برمی گردد، شیوه آموزا باید مبت ی بر شیوه

 ( 43، 42، 2002، 6، سال5مونگی-پتکوا

 

 داخلیهای هشب. پژو

مختلف نهتت سوادآموزی و رونق کسب و های دورههای در خصوص تأثیر یا ارتباط بی  آموزا

کار فراگیرا  تحقیقات انگشت شماری در ایرا  به انجار رسیده است  تا آنجا کوه نگارنوده جسوتجو کورده 

میرحسوی ی و ارجم ودنیا وسط است، میر از دو مورد زیر، مورد مشابه دیگری را نیافته است  نخستی  آنها ت

                                                 
1 Zoufa 
2 Oxenham 
3 Diallo 
4 Katahoire 
5 Petkova-Mwangi 
6 Sall 
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تحلیل محتوای کتابهای میردرسوی فراگیورا  »( به انجار رسیده است  ایشا  در پووهشی که با ع وا  1387)

که هیچ یک از کتابهای میردرسی که از اند به چاپ رسیده است، نشا  داده« نهتت سوادآموزی شهر تهرا 

 طورهما اقتصادی و مالی نیست  های گیرد حاوی پیاریم سوی نهتت سوادآموزی در اختیار فراگیرا  قرار

میردرسوی نهتوت بوه اقتصواد های که در ای  پووهش به آ  اشاره خواهد شد، در حال حارر برخی کتاب

تواند خیلی به روز نمی ای  پووهش که مربوط به ده سال پیش است،های و یافتهاند توجه بیشتری نشا  داده

 دید مصداا داشته باشد و در مورد محتواهای ج

نتوایج جوالبی را بوه دسوت داده اسوت،  -البته به صورت میرمستقیم -دومی  اثری که در ای  زمی ه

او نشا  داد که از نظر معاونی  سوادآموزی ادارات کل آموزا ( به انجار رسیده است  1396توسط الهامی )

مختلوف سووادآموزی و هوای زشوگرا  دورهو کارش اسا  ادارات کل، آمورؤسا  و پرورا استانهای کشور،

مختلف سوادآموزی بوه ترتیوب های سوادآموزا  استا  خراسا  شمالی، مهمتری  نیازهای آموزشی در دوره

 زیر هست د:

دوره سوادآموزی: خواند  و نوشت ، مسائل دی ی، مسائل خوانوادگی، حسواب کورد ، بهداشوت و  -

جزء آخری  ای و سوادرسانه اقتصاد و تجارتفیا، سیمت، جزء پ ج اولویت نخست و تاریخ، جغرا

 هست د ها اولویت

دوره انتقال: خواند  و نوشت ، مسائل دی ی، مسائل خانوادگی، بهداشت و سیمت، حساب کورد ،  -

ها و محیط یست جزء آخری  اولویت اقتصاد و تجارتجزء پ ج اولویت نخست و تاریخ، جغرافیا، 

 هست د  

و نوشت ، مسائل دی ی، مسائل خانوادگی، بهداشت و سیمت، حساب کرد ،  دوره تحیکم: خواند  -

ها و محیط یست جزء آخری  اولویت اقتصاد و تجارتجزء پ ج اولویت نخست و تاریخ، جغرافیا، 

 هست د 

ادارات کل آموزش و  یسوادآموز نیمعاون دهد، از نظرمی که نتایج این تحقیق نشان طورهمان

و برخی مسئولین و کارشناسان استان خراسان شمالی، موضوع اقتصـاد و  شور،ک یپرورش استانها

 سوادآموزی، انتقال و تحکیم نیست. های های مهم دورهتجارت از اولویت
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 مفهوم سواد مالی

 وای بر اساس فره گ لغت معی ، سواد در لغت به مع ای سیاهی و نوشته اسوت و در زبوا  فارسوی بوه مع

ی است کوه توانوای س تی نیز فرد باسواد کسی بوده طوربهیا توانایی انجار ای  دو است  خواند  و نوشت  و 

ا شورح و خواند ، نوشت  و احتمارً حساب کرد  را داشته است  در عصر حارر، مفهور سواد و باسوادی ب

ه لموزیادی روبرو بوده است  در حال حارر، برخورداری از سه مهوارت موذکور، بورای اطویا کهای بسط

کلیودی های همن ا  مهارت« خواند ، نوشت  و حساب کرد »باسوادی به کسی کافی نیست  با وجود ای ، 

توانود بوه یم دیگری دارد که نقص در هر یک از آنهاهای ده د  کلید باسوادی دندانهمی باسوادی را تشکیل

 ( 3-2عملکرد ناموفق فرد در زندگی فردی و اجتماعی م جر شود )تصویر

 
 : ارتباط انوا. سواد در جها  معاصر3-2تصویر

نوو. سوواد مفیود و روروری بورای زنودگی مودر  را  34پردازا  تا ک و  بیش از محققا  و نظریه

، 3، سوواد اقتصوادی2، سوواد موالی1ای(  سواد رسانه180،1394)احمدی، امار جمعه، علیزاده، اند ش اسایی کرده

و مان د آ  از جمله ای هاسوت  از نظور یونسوکو، انووا. سوواد  5بهداشتی ، سواد4سواد رایانه ای، سواد حقوقی

                                                 
1 Media literacy 
2 Financial literacy 
3 Economic literacy 
4 Legal literacy 
5 Health literacy 
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-2)تصوویرای عبارت د از سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی، سواد رایانه

4 ) 

 
 : انوا. سواد از نظر یونسکو4-2تصویر

پوس  یدرآمد )چگونگ یاقتصاد تیریمد ییتواناب ا به تعریف یونسکو، سواد مالی عبارت است از 

خواطرات و م میعبارت است از دانوش و در ِ مفواه یمال سواد(  ها  هیهز تیریو مد یگذار هیانداز، سرما

 یهامیم ظور اتخواذ تصومبوهنسبت به بکار بست  ایو  دانوش و در ،   ا یو اطم زایانگو همن ی   ،یمال

در جهوت  یازافوراد و جامعوه و توانم دسو یبهبود رفواه موال ، با هد ِیمال یها هیاز زم یفیاثربخش در ط

از سوواد  داشوته باشو د کوه یبهتر یتوان د زندگمی یدهد افرادمی نشا   ی  ایاقتصاد یمشارکت در زندگ

 برخوردار باش د  یم اسب یمال

سوواد در ایارت متحده در مراسم ائتی  پیشگامی بورای  1997اولی  بار در سال مفهور سواد مالی 

ای که برای س جش میوزا  سوواد موالی دانشوجویا  دبیرسوتا  محرح شد  ای  ائتی  در محالعه 1مالی فردی

توانایی یک فورد در اسوتفاده از دانوش و مهوارت »انجار داده بود سواد مالی را به صورت زیر تعریف کرد: 

از نظور ایو  ائوتی  «  ورا  عمرشخصی برای مدیریت اثربخش م ابع مالی به م ظور تأمی  ام یت مالی در د

های افراد است که وابسته به متغیرهوایی نظیور سو ، خوانواده، ای از تواناییسواد مالی دربرگیرنده مجموعه

                                                 
1 Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy. 
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سازد که بتوان د به نحوو موؤثری در برابور شورایط متغیور فره گ و محل سکونت آنهاست و آنها را قادر می

 ( 1395خانی، ی، کریماقتصادی واک ش نشا  ده د )اسیمی بیدگل

ک ود: ( سواد موالی را بوه صوورت زیور تعریوف می2005) 1های اقتصادی و توسعهسازما  همکاری

بخشو د و بوا اسوتفاده از فرآی دی که در آ  افراد در  خوود را از مفواهیم و محصوورت موالی بهبوود می»

بخش د تا آگاهی بیشوتری در موورد های خود را توسعه میها و تواناییاطیعات، آموزا و مشاوره، مهارت

توان ود تری انجار بده د؛ بدان د که از کجا میهای م اسبهای مالی داشته باش د؛ انتخابها و فرصتریسک

 «  های مؤثرتری را برای بهبود ورعیت مالی خود انجار ده دکمک بگیرند و فعالیت

نظیور دانوش و آگواهی موالی در زمی وه  ( سواد مالی دربرگیرنوده مفواهیمی2012) 2از نظر زو و زیا

هوای موالی های نره بهره مرکب و تواناییهای مالی نظیر توانایی محاسبه پرداختیمحصورت مالی، مهارت

ریزی مالی است  البته با توجه به سوح  درآمود هور کشوور، ایو  مفواهیم تر نظیر مدیریت پول و برنامهکلی

اش د  به ع وا  مثال در کشورهای پردرآمد، سواد مالی مکمل حمایت از های متفاوتی داشته بتوان د درلتمی

ک  ده است  یکی از اهدا  اولیه آموزا سواد مالی در ای  کشورها، توانم د کرد  افراد در زمی ه کار مصر 

های بازنشستگی و اتخاذ تصمیمات صوحی  های ره ی و ص دواای نظیر وارکرد  با ابزارهای مالی پینیده

های اخیر با بروز بحرا  مالی اهمیوت ایو  موروو. بیشوتر شوده اسوت  در کشوورهای الی است  در سالم

درآمد، سیستم مالی توسعه کمتری یافته است و ابزارهای مالی پینیده در اختیوار درصود بسویار کموی از کم

د بوه خودمات موالی و تواند م جر به افزایش دسترسی افوراافراد جامعه است  در ای  کشورها سواد مالی می

 استفاده بیشتر از آنها شود  

 

 اهمیت سواد مالی

دهد که سح  سواد مالی ( محالعات انجار شده در کشورهای مختلف نشا  می2012ب ا به گزارا زو و زیا )

درآمد اطیعات موؤثقی یافته پایی  است  در مورد کشورهای دارای درآمد متوسط و کمدر کشورهای توسعه

رسد که در ای  کشورها سح  سواد موالی خیلوی کمتور اسوت  بوه عویوه نتوایج ارد اما به نظر میوجود ند

شوود  ب وابرای  های موالی فراوانوی میدهد که سحوح پایی  سواد مالی باعث بروز آسیبمحالعات نشا  می

                                                 
1 OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. 
2 Xu & Zia. 
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یافته و گذارا  در کشوورهای توسوعهتوانود یکوی از اهودا  سیاسوتافزایش سواد موالی افوراد جامعوه می

 توسعه باشد  درحال

( افزایش سواد مالی افراد رفتار آنها را تغییر خواهد داد  افوراد 2013) 1از نظر انجم  آموزا اقتصاد

گوذارد و های شخصی روی تصمیمات مالی آنها تأثیر مییاد خواه د گرفت که چگونه رجحانات و موقعیت

های آنها وجود دارد  به ع وا  مثوال برخوی از افوراد بورای بستا  ذاتی بی  انتخاب -فهم د که نوعی بدهمی

گیری صحی  مالی بدی  مع ا انداز خواه د کرد و برخی کمتر  البته تصمیمدورا  بازنشستگی خود بیشتر پس

های بازنشستگی بریزند اموا بودی  مع وی اسوت کوه فورد نیست که افراد کورکورانه پول خود را در ص دوا

در بازنشستگی چه سبکی را برای زندگی انتخاب ک د و برای رسید  به آ  هد  بایود  بفهمد که قرار است

 ار  چه چیزهایی را فدا ک د  

که کار  ک د  افرادیتغییر رفتار افراد در نتیجه افزایش سواد مالی م افعی را برای جامعه نیز ایجاد می

د و هوشم دانه ریسک مالی خوود را مودیریت ک  گذاری میگیرند، سرمایهک  د، قرض میک  د، خرج میمی

های ک  د با احتمال کمتری نیاز به حمایت دولت دارند  البته افوزایش سوواد موالی نیواز جامعوه بوه بیموهمی

تواند بوه دهد و حتی افراد محتاط هم ممک  است دچار مشکیت مالی شوند اما میاجتماعی را کاهش نمی

 د در سیستم مالی را به نحو بهتری مدیریت ک  د  های موجوافراد کمک ک د که ریسک

ک  دگا  در انووا. سوادی مالی مشارکت( بی2005های اقتصادی و توسعه )از نظر سازما  همکاری

  برخووردار از سوواد موالی بوه افوزایش کوارایی دهد و مشتریاالشعا. قرار میبازارها، عملکرد آنها را تحت

 -هوای ریسوکرسان د  توانایی بیشتر ای  افراد در ارزیابی و مقایسوه ویوگییبازارهای مالی پینیده یاری م

شود  از طر  دیگور اگور افوراد از بازده محصورت مالی مختلف باعث افزایش رقابت در بازارهای مالی می

مک  مگذاری م اسبی را برای خود انتخاب ک  د و نظر مالی باسواد نباش د قادر نخواه د بود که طرح سرمایه

 (  1395خانی، برداری قرار بگیرند  )به نقل از اسیمی بیدگلی و کریماست در معرض ریسک کیه

 

 گیری سواد مالیاندازه

گیری سواد مالی افوراد مهوم اسوت، تشوخیص ای کوه ( با وجود ای که اندازه2011) 2از نظر لوزاردی و میشل

گیرنود خیلوی در مورد مسائل مالی خوود تصومیم می ک  د وافراد چگونه اطیعات اقتصادی را پردازا می

                                                 
1 Council for Economic Education. 
2 Luzardi & Mitchell. 
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ها و تر گفته شد سواد مالی شامل اجزایی نظیر آگاهی و دانش مالی، مهارتمشکل است  هما  طور که پیش

گیری سوواد موالی های مالی است و بررسی همه ای  موارد مشکل است  با ای  وجوود بورای انودازهتوانایی

شود که لوزاردی و میشل برای اولی  بار از آ  استفاده کردند  الی استفاده میمعمورً از یک مجموعه سه سؤ

سازی ریسک  دو سوؤال ک  د: نره بهره مرکب، تورر و مت و.ای  سؤارت سه مفهور پایه مالی را ارزیابی می

و های ریاری و عددی هم هست د اموا سوؤال سوور نیازم ود آشو ایی بوا تعریوف سوهار اول نیازم د مهارت

 گذاری مشتر  است  ای  مجموعه سه سؤالی به صورت زیر است:های سرمایهص دوا

 (2011)لوزاردی و میشل،  سؤاالت سواد مالی

درصود اسوت  اگور  2درر دارید و نره بهره سوالیانه  100انداز خود فرض ک ید که در حساب پس .1

حسواب خوود چقودر پوول  سوال در 5ک ید بعود از پول خود را از حساب برداشت نک ید فکر می

 خواهید داشت؟

a.  درر 120بیش از* 

b.  ًدرر 120دقیقا 

c.  درر 120کمتر از 

d. دانم  نمی 

e. دهم پاسخ نمی 

 2انداز شما برابر یک درصد و نره تورر سوالیانه برابور فرض ک ید که نره بهره سالیانه حساب پس .2

 درصد است  بعد از یک سال قدرت خرید شما چه تغییری خواهد کرد؟

a. شتر از امروز خواهد بود بی 

b.  تغییری نخواهد کرد 

c.  کمتر از امروز خواهد بود 

d. دانم  نمی 

e. دهم پاسخ نمی 

خرید سوهار یوک کارخانوه در مقایسوه بوا »در مورد درستی یا نادرستی ای  عبارت اظهارنظر ک ید:  .3

 «  تری داردگذاری مشتر  بازدهی محمئ های سرمایهخرید سهار ص دوا

a. درست 
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b.  نادرست 

c. دانم مین 

d. دهم  پاسخ نمی 

 تر نوشته شده است  * پاسخ درست با رنگ تیره

 2011لوزاردی و میشل، : سوارت سواد مالی 5-2تصویر

توانود مب وای م اسوبی را بورای مقایسوه سوواد موالی بوی  با وجود ای که استفاده از ای  سؤارت می

ی س جش سواد مالی تردیود وجوود دارد  بوه کشورهای مختلف فراهم ک د در مورد کارایی ای  سؤارت برا

را به شرح زیور بورای سو جش و  1( استانداردهای ملی سواد مالیCEEهمی  دلیل انجم  آموزا اقتصاد )

 آموزا سواد مالی ارائه کرده است: 

 استانداردهای ملی سواد مالی

زد حقووا و دسوتمکسب درآمد: درآمد هر فرد برابر است با ارزا بازاری کار وی که تحت ع وا   .1

هوای توان د با افزایش سح  تحصوییت، تجربوه کواری و مهارتشود  افراد میبه وی پرداخت می

گیری در مورد انجار یک فعالیت به م ظور افزایش شغلی سح  درآمد خود را افزایش ده د  تصمیم

ت  درآمود لیت اسوهای آ  فعاتر وابسته به م افع و هزی هدرآمد یا دستیابی به فرصت شغلی م اسب

 ست  افردی از م ابع دیگری نظیر بهره، اجاره، بازدهی سرمایه و سود سهار نیز قابل اکتساب 

توان د همه کارها و خدمات را بخرند و یا ای کوه خودشوا  هموه خرید کارها و خدمات: افراد نمی .2

 دار یوک رارا بخرند و کوآنها را تولید ک  د و باید تصمیم بگیرند که کدار یک از کارها و خدمات 

ریزی و آوری اطیعوات، برناموهها از طریوق جموعتوان د با مدیریت و ک ترل هزی هنخرند  افراد می

 ه د  ریزی، رفاه اقتصادی خود را افزایش دبودجه

گذارنود  افوراد در انداز بخشی از درآمد است که افراد آ  را برای م افع آتی ک وار میانداز: پسپس .3

انوداز خوود ک  ود و در موورد نحووه و میوزا  پسانداز میدگی خود به دریل متعددی پسطول زن

 انداز هست د  های مت وعی دارند  زما ، نره بهره و تورر از متغیرهای تأثیرگذار روی پسانتخاب

ال حارر ک د که در حاستفاده از وار و اعتبار: دریافت وار و اعتبار ای  امکا  را برای افراد ایجاد می .4

کارها و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و بهای آنها را در آی ده بپردازند  البته بهره وار هم باید در 

                                                 
1 National Standards for Financial literacy 
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ک  ود  وار های متفاوت دارند انتخاب میهای مختلفی که هزی هآی ده پرداخت شود  افراد از بی  وار

دهی به آنا  داخت اقساط در مورد وارده دگا  با توجه به سابقه مشتریا  و توانایی آنها برای بازپر

ریسوک بایود گیرنودگا  کمگیرندگا  پرریسک باید نره بهره بیشوتر و وارک  د  وارگیری میتصمیم

 نره بهره کمتری بپردازند  

های مالی به م ظور افوزایش درآمود و گذاری مالی به مع ی خرید داراییگذاری مالی: سرمایهسرمایه .5

گذاری که دارای بوازدهی و های مختلف سرمایهگذارا  باید بی  گزی ه  سرمایهثروت در آی ده است

هایی که بازدهی مورد انتظار بیشوتری دارنود بوا گذاریریسک متفاوتی هست د انتخاب ک  د  سرمایه

هایی که بازدهی مورد انتظار کمتری دارند با ریسوک کمتوری هموراه گذاریریسک بیشتر و سرمایه

 گذاری را کاهش دهد تواند ریسک سرمایهها میگذارید ت و. در سرمایههست د  ایجا

هایی نظیور از دسوت رفوت  هایی هست د که بتوان د خود را در برابر ریسکبیمه: افراد به دنبال روا .6

توان د ریسک را بپذیرنود، کواهش ده ود و یوا آ  را بوه درآمد، دارایی و سیمت بیمه ک  د  آنها می

ک د که با پرداخت مبلغی به ع ووا  حوق ل ک  د  بیمه ای  امکا  را برای افراد ایجاد میدیگرا  م تق

 های بزرگ در آی ده جلوگیری ک  د بیمه، ریسک خود را انتقال ده د و از بروز زیا 

 : استانداردهای ملی سواد مالی انجمن آموزش اقتصاد6-2تصویر

نیز استانداردهایی را برای آموزا سواد مالی بوه  (2007ائتی  پیشگامی برای سواد مالی شخصی )

ال را برای آموزا مباحث موالی بوه هآموزا  و فراگیرا  ارائه کرده است  ای  استاندارها چارچوبی ایددانش

 ک د و به شرح زیر است: افراد فراهم می

 استانداردهای ملی آموزش مالی شخصی

 گیریپذیری مالی و تصمیممسئولیت .1

 گیری سیستمی در مورد امور مالی های کلی: استفاده از اطیعات مرتبط و تصمیمتوانم دی

 پذیری در تصمیمات مالی شخصی : مسئولیت1استاندارد 

 : دستیابی به اطیعات از م ابع مختلف و ارزیابی آنها 2استاندارد 

 ک  ده : خیصه کرد  قوانی  اصلی حمایت از مصر 3استاندارد 

 های مختلف و نتایج هر یک از آنها گیری مالی از طریق بررسی سیستمی گزی هتصمیم: 4استاندارد 

 های ارتباطی برای بحث در مورد مسائل مالی : توسعه استراتوی5استاندارد 
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 : ک ترل اطیعات شخصی  6استاندارد 

 درآمد و شغل .2

 استفاده از یک طرح شغلی برای افزایش درآمدهای شخصی

 جوی مشامل مختلف : جست1استاندارد 

 : تعیی  م ابع درآمد شخصی 2استاندارد 

 : در  فاکتورهای مؤثر بر درآمد قابل تصر  3استاندارد 

 ریزی و مدیریت پولبرنامه .3

 سازماندهی مسائل مالی شخصی و مدیریت نقدی گی و بودجه

 انداز ریزی برای مخارج و پس: برنامه1استاندارد 

 ها  رای ثبت درآمدها و هزی هریزی ب: برنامه2استاندارد 

 های مختلف پرداخت نحوه استفاده از روا : آش ایی با3استاندارد 

 گیری برای خرید ها در زمی ه تصمیم: کاربرد مهارت4استاندارد 

 : شرکت در امور خیریه 5استاندارد 

 : توسعه برنامه مالی شخصی 6استاندارد 

 ها  ه: بررسی هد  و اهمیت خواست7استاندارد 

 اعتبار و بدهی .4

 حفظ اعتبار، دریافت وار با شرایط دلخواه و مدیریت بدهی

 ها و م افع انوا. مختلف وار و اعتبار : تعیی  هزی ه1استاندارد 

 ک  دگا  آ  : آش ایی با اهدا  اعحای اعتبار و حقوا دریافت2استاندارد 

 کیت مالی و حل آ  هایی برای جلوگیری از بروز مش: انتخاب روا3استاندارد 

 ک  دگا  در زمی ه استفاده از اعتبار : خیصه کرد  حقوا مصر 4استاندارد 

 مدیریت ریسک و بیمه .5

 های م اسب با هزی ه بهی ه برای مدیریت ریسک  استفاده از استراتوی

 های پایه مدیریت ریسک : تعیی  انوا. مختلف ریسک و روا1استاندارد 

 یت بیمه دارایی و بدهی  : در  اهم2استاندارد 
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 : در  اهمیت سیمت، ناتوانی و بیمه عمر  3استاندارد 

 گذاریانداز و سرمایهپس .6

 کاربرد یک استراتوی مختلط و م حبق با اهدا  شخصی 

 انداز در سیمت مالی شخصی : در  نقش و اهمیت پس1استاندارد 

 دستیابی به اهدا  مالی گذاری در افزایش ثروت و : در  نقش سرمایه2استاندارد 

 گذاری های مختلف سرمایه: ارزیابی گزی ه3استاندارد 

 گذاری : در  نحوه خرید و فروا ابزارهای مالی و سرمایه4استاندارد 

 گذاری  : در  نحوه اثرگذاری مالیات روی نره بازدهی سرمایه5استاندارد 

 گذارا  ی در زمی ه حمایت از سرمایه: آش ایی با نقش مؤسسات ت ظیم مقررات مال6استاندارد 

 : استانداردهای ملی آموزش مالی شخصی7-2تصویر

 دانش و مفاهیمی که افراد در هر استاندارد یاد خواهند گرفت

 گیریپذیری مالی و تصمیممسئولیت .1

a. های خود توان د به همه خواستهبه دلیل محدودیت م ابع افراد باید دست به انتخاب بزن د و نمی

 دست یاب د  

b. ب ودی ها/ نیازهوا و اولویتاولی  مرحله برای دستیابی به اهدا  مالی مشخص کورد  خواسوته

 آنهاست 

c. تواند به افراد کمک ک د تا در زمی ه مسائل مالی دست به انتخواب گیری سیستماتیک میتصمیم

 بزن د  

d.  لوف را بوا هوم مقایسوه های مختها و م افع گزی هگیری هزی هک  ده معقول برای تصمیممصر

 ک د  می

e.  اطیعات کارها و خدمات از م ابع مختلف قابل دسترسی است 

f.   هر تصمیم مالی دارای هزی ه فرصت است 

g. ها و نتایج آتی است های مالی افراد دارای م افع، هزی هانتخاب 

h.  یکی از معیارهای سیمت مالی آ  است که مخارج فرد کمتر از درآمدهایش باشد 

i.  ک  ده نباید به تبلیغات به ع وا  م بعی برای کسب اطیعات در مورد کارها و خودمات مصر
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 ب گرد 

j. ک ود کوه تصومیمات بهتوری های مختلف به وی کموک میمقایسه قیمت محصول در فروشگاه

 بگیرد  

k. پذیرند که مسئول آی ده مالی خود هست د پذیر ای  حقیقت را میافراد مسئولیت 

l. گذارد  ا روی تصمیمات مالی فرد تأثیر میهها و ارزانگرا 

m. هوای مورتبط و ای ترنوت توان د برای دریافت مشاوره مالی به متخصصا  موالی، کتوابافراد می

 مراجعه ک  د  

 درآمد و شغل .2

a. های مختلفی نظیر دریافت دستمزد و حقوا، هدایا و میره کسب درآمد توان د از رواافراد می

 ک  د  

b. تسابی یا میراکتسابی باشد تواند اکدرآمد می 

c. توان د با کسب دانش، مهارت و تجربه، توانایی خوود را بورای کسوب درآمود افوزایش افراد می

 ده د 

d. شوند بسیاری از شامی  عیوه بر حقوا خود از مزایای شغلی هم برخوردار می 

e. دان ود ما میکارآفری ا  افرادی هست د که با شرو. یک کسب و کار به دنبال کسب سود هست د ا

 که ممک  است در ای  مسیر متحمل ررر شوند 

f. توان د از طریق دریافت اجاره و بهره کسب درآمد ک  د افراد می 

g.   درآمد قابل تصر  برابر است با دستمزد و حقوا م های کسورات 

h. دهد تورر قدرت خرید درآمد را کاهش می 

i. شود ی خانوارها میهای انتقالی دولت باعث ایجاد درآمد برای برخپرداخت 

j. یابد  معمورً با افزایش سح  تحصییت افراد، درآمد آنها افزایش می 

k. اند  های خود کردهدرآمد افراد ناشی از انتخابی است که در زمی ه شغل، تحصییت و مهارت 

l. شود وابسته به تحصییت و مهارت نیوروی حقوا و دستمزدی که بابت یک شغل پرداخت می

   شغل برای جامعه و عرره و تقارای نیروی کار ماهر است  کار، اهمیت آ

m. هایی هست د که از طر  دولت برای حمایت از افراد در زما  های اجتماعی و درما  برنامهبیمه
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 اند  کاهش درآمد و از دست رفت  سیمت طراحی شده

n. د  شوها از محل دریافت مالیات از افراد جامعه تأمی  میهای ای  بیمههزی ه 

o.  ،افراد روی انوا. مختلفی از درآمدها نظیر دستمزد و حقوا، بهوره، اجواره، سوود، سوود سوهار

 پردازند کمیسیو  و درآمد حاصل از مشامل شخصی مالیات می

p. دهد ها، درآمد مشمول مالیات را کاهش میکسورات و معافیت 

 ریزی و مدیریت پول برنامه .3

a. ی وه از درآمود و تخصویص آ  بوه امووری نظیور ریزی طرحی است برای استفاده بهبودجه

 انداز و میره مخارج، سهار، پس

b. های مورد انتظار است و به افراد کموک ریزی شامل مشخص کرد  درآمدها و هزی هبودجه

 ک د که درآمد و مخارج خود را مدیریت ک  د  می

c. ها، ها و هزی وهبرنامه مدیریت مالی باید شامل اجزای زیر باشد: اهدا  مالی، ثبوت درآمود

 ی  ریزانداز و بودجهطرحی برای بیمه، طرحی برای پس

d. های مختلفی بپردازند توان د بهای کارها و خدمات را به رواافراد می  

e. های پرداخت نسبت به برخی دیگر دارای هزی ه بیشتری هست د  برخی از روا 

 اعتبار و بدهی .4

a.   اعتبار یک از ابزارهای پایه مالی است 

b. گیری در موورد خریود ها و م افع دریافت اعتبار یکوی از نکوات کلیودی تصومیمیسه هزی همقا

 م اسب است  

c. ای بیشتر از اصول مبلوو وار دارد چوو  بوه آ  دریافت وار برای خرید کارها و خدمات، هزی ه

 گیرد  بهره تعلق می

d. ار اقسواط کمتور و تر باشد، مقودبرای یک مقدار مشخص وار، هر چه زما  بازپرداخت طورنی

 بهره تعلق گرفته به آ  بیشتر است  

e. های مختلفی از م ابع اعتباری دست به انتخاب بزن د  توان د از بی  گونهگیرندگا  میوار 

f. ک  د تا نشا  بده د که اعتبوار رزر گیرندگا  متعهد اقساط وار خود را به موقع پرداخت میوار

   برای دریافت وار در آی ده را دارند
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g. ک  د  های مالی مشتریا  خود را ثبت میمراکز اعحاک  ده اعتبار سابقه تراک ش 

h. توانود باعوث ایجواد گیرنود و ایو  موروو. میبرخی از مواقع افراد بیش از توا  خوود وار می

 مشکیتی برای آنها شود  

i. اعتبوار  انوا. مختلفی از قراردادها نظیر لیزی گ، قرض و اجاره به شورط تملیوک بورای اعحوای

 های خاص خود را دارد  وجود دارد و هر یک مفاد و هزی ه

j. های وار افشای اطیعات کارت اعتباری یکی از مسوائل کلیودی ک تورل هزی وه آش ایی با نحوه

 است 

k. توان ود بورای تمدیود زموا  انود میمشتریانی که برای بازپرداخت وار خوود بوه مشوکل خورده

 د  بازپرداخت اقساط خود مذاکره ک  

l. ای شود اما نتایج م فی جدی و گستردهورشکستگی مؤسسات مالی باعث تخفیف بدهی فرد می

 دارد 

m. اند گیرندگا  در نظر گرفتهای را برای وارهای ویوهقوانی  و مقررات حمایت 

 مدیریت ریسک و بیمه .5

a.  ریسک بخشی از زندگی روزانه است 

b. ریت ریسک استفاده ک  د های مختلفی برای مدیتوان د از گزی هافراد می 

c. های مدیریت ریسک شامل اجت اب از ریسک، ک ترل ریسک و انتقال آ  از طریق بیمه استراتوی

 است 

d. ده د گر انتقال میافراد با خرید بیمه، ریسک زیا  مالی خود را به مؤسسات بیمه 

e.  ک د  ها حمایت میقوانی  و مقرراتی وجود دارد که مشتریا  را در برابر انوا. مختلفی از زیا 

f. تواند مشتریا  را در معرض خحورات نقوض حوریم خصوصوی و سورقت معامیت آنیی  می

  اطیعات قرار دهد 

 گذاریانداز و سرمایهپس .6

a. ک  د  انداز میافراد برای مقاصد مالی آی ده خود پس 

b. انداز دارای هزی ه فرصت است پس 

c. گذاری بوه های فووری و سورمایهوز مبادا و هزی هانداز به مع ی ک ار گذاشت  درآمد برای رپس
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مع ی به کار انداخت  پول با هد  کسب پول بیشتر در آی وده اسوت  وجووه موورد نیواز بورای 

 انداز شود نه پسگذاری معمورً از درآمد جاری تأمی  میسرمایه

d. راا قرروه انوداز و اوهای پسانوداز افوراد هسوت د  حسوابداری پسها مکانی برای نگهبانک

 انداز هست د  هایی برای بدست آورد  پول از پسانداز رواپس

e. ها از نظر نره بازدهی مورد انتظار، نقودی گی و سوح  ریسوک بوا هوم متفواوت گذاریسرمایه

 هست د 

f. گذاری و ریسک آ  وجود دارد معمورً رابحه مثبتی بی  نره بازدهی سالیانه سرمایه 

g. گیرد های دریافتی قبلی آ  تعلق میصل پول و بهرهبهره مرکب پولی است که به ا 

h. شود گذاری میتورر باعث کاهش بازدهی سرمایه 

i.  ابزاری برای تخمی  زما  دو برابر شد  پول در آی ده است  72قاعده 

j. توان د از م ابع مختلفی اطیعات کسب ک  د گذارا  میسرمایه 

k. هوای مختلفوی خریود و گذاری را بوه رواایهتوان د ابزارهای مالی م اسب برای سورمافراد می

 فروا ک  د 

l. شوند معمورً امکا  انتقال درآمد جاری بوه اندازی که با حمایت کارفرما اجرا میهای پسطرح

 ک  د های مالیاتی فراهم میآی ده را با تخفیف

m. ،بوازدهی  عموماً هر چه نااطمی انی بیشتری در مورد ارزا آی ده یک دارایی وجود داشته باشود

 آ  بیشتر است 

n. داری بووازدهی مع ووی طوربووهشوووند هووایی کووه مشوومول تخفیووف یووا تعویووق مالیووات میطرح

 ده د  گذاری را در طول زما  افزایش میسرمایه

o. شود شد  متوالی ایجاد میگذاری م ظم، زما  و مرکبثروت از طریق سرمایه 

p. .های مختلف باعوث کواهش یی بی  گزی هگذاری از طریق توزیع پول و داراسازی سرمایهمت و

 شود  ریسک آ  می

q. ک  ود و بوا آنهوا اوراا های مشوتریا  را تجمیوع میگذاری مشتر ، سپردههای سرمایهص دوا

 خرند بهادار می

 دانش و مفاهیم ذیل هر استاندارد در سواد مالی: 8-2تصویر
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 های خارجیالف. پژوهش

( به بررسی عوامل موؤثر بور سوواد موالی در تعوداد زیوادی از 2012)( و زو و زیا 2011لوزاردی و میشل )

 اند  نتایج ای  محالعات به شرح زیر است: کشورهای جها  پرداخته

  تقریباً در همه جا سواد مالی زنان از سواد مالی مردان کمتر است.

ایو  نتیجوه رسویدند کوه ( با بررسی عوامل مؤثر بر سواد مالی در ایارت متحده به 2011لوزاردی و میشل )

احتمال ای که زنا  بتوان د به سؤارت پاسخ درست بده د از مردا  کمتر است و عیوه بر ای  در بسیاری از 

توسعه یافته و درحالدان د  ای  مورو. تقریباً در بی  همه کشورهای توسعهموارد زنا  پاسخ سؤارت را نمی

داری بی  سواد مالی زنا  و مردا  وجود ندارد  اموا تفاوت مع یصادا است  البته در روسیه و آلما  شرقی 

اگر آلما  شرقی را با آلما  مربی مقایسه ک یم سح  سواد مالی در آلما  مربی از آلما  شرقی بیشتر است و 

 سواد مالی زنا  در ای  م حقه خیلی کمتر از سواد مالی مردا  است  

 است. معکوس Uرابطه سواد مالی و سن به صورت 

رسد که میزا  سواد مالی در افرادی که در میانه دوره عمر خود هست د، بیشتر و در بی  جوانوا  و به نظر می

 65و باری  25سال نسبت به افراد زیر  65-25پیرا  کمتر است  به ع وا  مثال در ایارت متحده گروه س ی 

اند  کاهش سواد مالی افراد پیر ممک  اسوت هگویی به سؤارت سواد مالی داشتسال عملکرد بهتری در پاسخ

 به دلیل رعیف شد  فرآی دهای ش اختی آنها باشد  

 شود.سطوح باالی سواد و درآمد باعث افزایش سواد مالی می

موثیً افورادی کوه دوره  –( به ای  نتیجه رسیدند که افرادی که سواد کمتری دارنود 2011لوزاردی و میشل )

در مقایسه با افراد باسواد با احتمال کمتری به سؤارت س جش سواد موالی پاسوخ  -انددبیرستا  را نگذرانده

ده د  تقریباً در همه کشورها ارتباطی قوی بی  تحصییت بارتر و سواد مالی وجود دارد اما با وجود ای  می

واد افراد نمای ده به عیوه سح  س مورو.، حتی در سحوح باری سواد هم، میزا  سواد مالی افراد کم است 

 خوبی برای سواد مالی آنها نیست  

دهد که بی  سح  درآمد و ثروت افراد و سواد مالی آنها نیز رابحه نتایج محالعات همن ی  نشا  می

های بدست آمده از کشور ایتالیا به ای  نتیجوه ( با محالعه داده2010مستقیمی وجود دارد  برم  و همکارا  )

داری روی سواد مالی آنها دارد اما میزا  تأثیر آ  خیلی کوم اسوت  بورم  و راد اثر مع یرسیدند که ثروت اف
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( با استفاده از رگرسیو  متغیر ابزاری به ای  نتیجه رسیدند که سواد مالی نیز اثر مثبتی روی 2010همکارا  )

 (  2012انباشت ثروت افراد در ایارت متحده داشته است )به نقل از زو و زیا، 

 گذارد. های قومی و نژادی نیز روی سواد مالی تأثیر میوقعیت جغرافیایی و تفاوتم

های زیادی بی  دهد که تفاوتشده در زمی ه سواد مالی در کشورهای مختلف نشا  میاملب محالعات انجار

دسترسوی ویوه ساک ا  شهر و روستا وجود  ای  مورو. به دلیل تفاوت سواد مالی ساک ا  م اطق مختلف به

توسعه مصداا دارد  به ع ووا  مثوال در به ابزارهای مالی در شهر و روستاست و بیشتر در کشورهای درحال

های تجاری حساب دارند در حالی که در روستاها ای  رقوم درصد از ساک ا  شهرها، در بانک 52کشور م ا 

لی بی  ساک ا  م اطق مختلف برخی از های زیادی از نظر سواد مادرصد است  عیوه بر ای  تفاوت 21برابر 

کشورها وجود دارد  به ع وا  مثال در کشور ایتالیا، سح  سواد مالی ساک ا  م اطق شومالی و مرکوزی ایو  

 کشور از سواد مالی ساک ا  ج وب ای  کشور بیشتر است  

و میشول  سح  سواد مالی بی  اقوار و نوادهای مختلف نیز متفاوت است  به ع وا  مثوال لووزاردی

هوای آمریکوایی و های آفریقایی از سواد موالی آسویاییده د که سح  سواد مالی آمریکایی( نشا  می2011)

 سفیدپوستا  کمتر است  در سایر کشورها نیز نتایجی مشابه بدست آمده است  

 

 های داخلیب. پژوهش

( با استفاده از روا دلفی، الگویی را برای سو جش سوواد موالی دانشوجویا  1390نواد و همکارا  )یعقوب

سوؤال  25ای شوامل نفر از نخبگوا ، پرسشو امه 12اند  در ای  تحقیق با استفاده از نظرات ایرانی ارائه کرده

 مالی ارائه شده است  برای س جش سواد مالی استخراج شده و بر مب ای آ  معیارهایی برای س جش سواد 

های تهرانی و عوامول موؤثر بور آ  را از ( سح  سواد مالی خانوار1393زاده )دیانتی دیلمی و ح یفه

دهد که سوواد اند  نتایج ای  محالعه نشا  میخانوار بررسی کرده 410طریق توزیع پرسش امه سواد مالی بی  

من ی  در ای  تحقیق به بررسی تأثیر عواملی نظیر س ، مالی ای  خانوارها در ورعیت محلوبی قرار ندارد  ه

ج س، تحصییت، درآمد و محل سکونت افراد روی سواد مالی آنها پرداخته شده است  نتایج ایو  تحقیوق 

 داری روی سواد مالی افراد دارند  دهد که همه ای  عوامل تأثیر مع ینشا  می

موزا سواد مالی در کشورهای مربی را از م ظر ( الگوی متعار  آ1395طغیانی و مرادی باصیری )

اند  در ای  مقاله با استفاده از م وابع دی وی، مقوارت مورتبط بوا اقتصاد اسیمی مورد تحلیل انتقادی قرار داده
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اقتصاد اسیمی و اس اد باردستی نظار جمهوری اسیمی به نقد الگوی متعار  سواد مالی پرداخته شده است 

ی  نکته تأکید شده است که الگوی متعار  و مربی آموزا سواد مالی، الگویی فردگرایانوه و در نهایت بر ا

 ها توجه کمتری شده است  است و در آ  به هویت جمعی زندگی انسا 

گیری سواد مالی های اقتصادی و سیاسی شکل( به بررسی زمی ه1395خانی )اسیمی بیدگلی و کریم

های اقتصادی و سیاسی م جر به پیودایش سوواد اند  در ای  مقاله زمی هپرداختهو جایگاه آ  در اقتصاد بازار 

مالی تبیی  شده و ارتباط آ  با مفاهیمی نظیر نئولیبرالیسم، اقتصاد بازار، بازار کارا و میره واکاوی شده است  

 سازی و ارتباط آ  با سواد مالی نیز تبیی  شده است  فرآی د مالی

گوذارا  بوورس ( به بررسی تأثیر سواد مالی روی خحاهای رفتاری سرمایه1395قالمق و همکارا  )

هوای اند  در ای  مقاله، ابتدا با اسوتفاده از پرسشو امهپرداخته 1395و  1394های اوراا بهادار تهرا  در سال

نفر از  350ای بومی ساخته شده است و سپس بی  المللی موجود در زمی ه س جش سواد مالی، پرسش امهبی 

گذارا  بورس اوراا بهادار تهرا  توزیع شده اسوت و بور مب وای تحلیول اطیعوات حاصول از ایو  سرمایه

گذارا  و تأثیر آ  روی خحاهای رفتاری آنها مورد ارزیابی قرار گرفتوه ها، میزا  سواد مالی سرمایهپرسش امه

ذارا  و خحاهای رفتاری آنها ارتباط مثبوت گدهد که بی  سواد مالی سرمایهاست  نتایج ای  تحقیق نشا  می

 داری وجود دارد  و مع ی

بررسوی میوزا  توجوه بوه »بوا ع ووا  ای ( در مقالوه1394احمدی، امار جمعه و علیزادی کت لوئی )

های با روا تحلیل محتوا کتاب« درسی دوره ابتداییهای سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتابهای مؤلفه

مورد بررسی قرار دادند  در ای  پووهش حجم نمونه شامل تمامی  91-92را در سال تحصیلی دوره ابتدایی 

اول تا ششم(، تعلیمات اجتماعی )پایه سور(، محالعات اجتماعی های درسی ریاری )پایههای محتوای کتاب

و پو جم  چهواررهای )پایه ششم ابتدایی( و همن ی  بخش مدنی محتوای کتابهای تعلیمات اجتمواعی پایوه

ابتدایی است  تحلیل محتوا حاکی است که بوا توجوه بوه نقوش سوواد موالی و اقتصوادی در دنیوای اموروز، 

سواد مالی و اقتصادی توجه نشده اسوت  ایو  های مؤلفهدوره ابتدایی آنگونه که شایسته است به های کتاب

مدیریت امور مالی های مهارت در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته آموزا مفاهیم اقتصادی و

شوود  می بارتر تکمیولهای شود، از دوره پیش دبستانی آماز و در دورهمی که سواد اقتصادی و مالی نامیده

درسوی دوره ابتودایی بویش از پویش های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتابهای مؤلفهتأکید بیشتر بر 

 ( 190، 179، 1394، علیزاده کت لوئی، رسد )احمدی، امار جمعهمی رروری به نظر
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 ،وری نیروی کارمت اسب با بهرهدارد بر اساس نظریه اقتصاد خرد، از آنجا که نیروی کار، دستمزدی 

هرچه سح  آموزا فرد بارتر باشد، درآمد نسبی او نیز بیشتر خواهد بوود  بوه ایو  ترتیوب، قشور فقیور و 

ان د از ب د فقر رهوایی یاب ود  شواید بوه ایو  خواطر باشود کوه تومی محرور جامعه با کسب آموزا بیشتر،

ثروتم د نیست: شواید  سوادیبیفقیر نیست و هیچ جامعه ای گوید: هیچ جامعه تحصیل کردهمی «1گالبرایت»

شود می بارتری  روابط علی را داشته باش د  از طریق آموزا بر سرمایه انسانی فقرا افزوده سوادیبیفقر و 

، آمووزا 2بیشتر، سح  معیشتی خود را بهبود بخش د  ساخاروپولوسهای توان د با کسب تخصصمی و آنها

 داند  به اعتقاد وی، آموزا مان د انوا. دیگر سرمایه گذاری در سورمایه انسوانی،می را نوعی سرمایه گذاری

فقیر را های درآمد گروهتواند به توسعه اقتصادی کمک ک د و همان د سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، می

 ( 2، 1387، به نقل از مهربانی، 13، 1373افزایش دهد )ساخاروپولوس، 

 

 جمع بندی

دیم  از ای  فصل را با نظر دی  اسیر در خصوص کسب و کار و مبانی معرفتی دی ی درباره شغل شرو. کور

وزی و تویا بورای کسوب ر دی ی، فقر و استتعا  مالی، نکوهیده و نامحلوب است و کارهای نظر آموزه

 ، در مقارحیل و تولید ثروت کامی محلوب و ممدوح است  مفهور ق اعت که در دی  ما جایگاه مهمی دارد

ش آمووزا ، آموزشی کشور باید به توانم دسازی دانهای مصر  است نه در مقار تولید ثروت  ازای رو، نظار

نظور،  رآمد توجه ویوه نشا  ده د  حداقل در مقاردانشجویا  و سوادآموزا  در خصوص اشتغال و کسب د

در اس اد باردستی وزارت آموزا و پرورا به ایو  مهوم توجوه شوده اسوت، و یکوی از اهودا  نهتوت 

هوای ابوه عبوارت دیگور، آموزاند  سوادآموزی را کمک به برقراری عدالت اقتصادی و مان د آ  برشومرده

کموک  ه رونق کسب و کار، افزایش سواد موالی و اقتصوادی فوردنهتت سوادآموزی باید بتواند بهای دوره

 ک د 

متعدد در سرتاسر دنیا و همن ی  داخل کشور، ارتباط های که به تفصیل گذشت پووهش طورهما 

دوسویه بی  فقر و سح  تحصییت را نشا  داده است  هرچه میزا  تحصییت افراد بوارتر رود، بوه هموا  

خواص تجربوه بوی  المللوی نیوز  طوربهشود  ای  حکم اگرچه کلی است، اما می استهاندازه از احتمال فقر ک

تووا  شوود  یع وی میمی حاکی از آ  است که آموزا بزرگسار  نیز تا حد قابل اعت ایی به ای  نتیجه م جر

                                                 
1 Galbraith 
2 Psacharopoulos 



 25                                                                                           پیشینه پژوهشمبانی نظری و فصل دوم: 

 

 

 

ل، کسب اشتغاهای به افزایش مهارت -مستقیم و میرمستقیم طوربه -انتظار داشت که آموزا بزرگسار  نیز

انگشت شماری در داخل کشور بوه انجوار رسویده های و کار و مان د آ  بیانجامد  در ای  خصوص پووهش

ا  نهتوت سووادآموزی، بورای آمووزا مسوائل ریزاست، که حاکی از آ  است که مالب مسئور  و برنامه

مختلووف هوای اقتصوادی و تجواری، جایگوواه چ ودانی قائوول نیسوت د و در عموول نیوز محتوووای دروس دوره

 اند سوادآموزی، توجه شایانی به ای  مهم نداشته
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 روش تحقیق

تووا  می خاص پووهش مورد نظور را طوربهگیرد  می تحقیق حارر در زمره محالعات کمّی و کاربردی قرار

و شورکت  ادسوبی از انوا. توصیفی، پیمایشی و همبستگی قلمداد کرد  در ای  تحقیق میزا  سواد مالی افراد

گیری و توصیف شده و در ادامه با یکدیگر مورد مقایسه قورار مختلف سوادآموزی اندازههای ک  دگا  دوره

 گیرد  می

آموزشوی و هوای در ای  تحقیق همن ی  از روا تحلیل محتوا نیز استفاده شده اسوت  تموار کتاب

سوواد موالی های مؤلفهم ظر پوشش داد   کتاب خوانی ازهای میرآموزشی دوره انتقال، دوره تحکیم و حلقه

کوه دفعوات تکورار ای مورد تحلیل قرار گرفت د  تحلیل محتوا در ای  پووهش از نو. کمّوی بووده بوه گونوه

 سواد مالی در متو  مورد نظر مورد شمارا قرار گرفته است های مؤلفه

 

 ابزار پژوهش

 الف: قسمت تحلیل محتوا

سوواد  مؤلفوهکوه شوش  باشدمیتحلیل محتوا نیز چک لیست تحلیل محتوا ابزار مورد استفاده برای قسمت 

 شده اسوت  ای  چک لیست بر اساس استانداردهای ملی سواد مالی تهیه دهدمی مالی را مورد شمارا قرار

از وار و  اسوتفاده، انودازپس، کارهوا و خودمات دیخربه شرح زیر: کسب درآمد،  مؤلفهکه عبارت د از شش 

  ای  چک لیست به تأیید متخصصا  اقتصاد دانشگاه بج ورد رسویده اسوت  مهیبی، مال یگذارهیرماس، اعتبار

و تمری ات( بوده اسوت  توروی  ها واحد تحلیل در ای  پووهش مت  )اعم از جمیت خبری، پرسشی، مثال

 بیشتر ای که تصاویر به کار رفته در ای  متو  مد نظر ای  پووهش نبود 

 

 امهب: قسمت پرسش 

ابزار ای  تحقیق عبارت است از یک پرسش امه محقق ساخته که مب ای آ  دو پرسش امه به شرح زیر اسوت  

ابزار ای  پرسش امه ترکیبی است از دو پرسش امه سواد و هوا مالی  پرسش امه سواد یا دانوش موالی، دارای 
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دهد  ای  ابعاد عبارت ود می ش قرارزیر را مورد س ج شامل ابعاد یسواد مال یاصلمؤلفه  5سوال است که  24

 -5 ،یموال فیتعوار -4مخوارج و اعتبوارات،  -3پوول،  تیریمود -2در کول،  یشخصو یدانش موال -1از: 

شوده  میچهوارر دبسوتا  ت ظو هیآموزا  پادانش یپرسش امه با هد  س جش دانش مال  یا  یکاربردهای مال

ها درست و باقی ملط است  که ت ها یکی از گزی ه   برای هر سوال چهارگزی ه در نظر گرفته شده استاست

 در واقع ای  پرسش امه نوعی آزمو  با مورو. سواد مالی است 

های هوای دهوه( تهیه شده است  ایو  آزموو ، پووهش1395پرسش امه هوا مالی توسط خادمی )

مد نظر قرار داده است   چ دگانه گاردنر از دانشگاه هاروارد راهای اخیر در مورد انوا. هوا از جمله هوا

سوال است که هر یک سه گزی ه دارد  هر سوال ت ها یک پاسخ درست دارد  بسوته بوه  10ای  آزمو  دارای 

شود  با ع ایت به سوح  می درست، هوا مالی به سه سح  رعیف، متوسط و عالی تقسیمهای تعداد پاسخ

ایو  پرسشو امه موورد بوازبی ی و اصویح قورار  هایها و گزی وهدانش و مهارت سوادآموزا ، برخی از گویه

 گرفت؛ بدو  آنکه هد  و م ظور اصلی آ  از بی  برود 

های سوادآموزی و انتقال معادل دوره ابتودایی در نظوار آمووزا از آنجا که محتوای مورد نظر دوره 

نیسوت د،  خوانود  و نوشوت  بوار برخووردارهوای رسمی است و سوادآموزا  نیز از سوح  سوواد و مهارت

سووال اسوت کوه  24پرسش امه سواد مالی دوره ابتدایی برای ای  پووهش انتخاب شد  ای  پرسش امه دارای 

آ  انتخاب شد  عیوه بر ای ، برای سهولت پاسخدهی پرسش امه از سوی تر و م اسبتر سوال ساده 14ت ها 

ک ار ای  کل سوارت چ دی  بوار بوا نظور ای به سه گزی ه تقلیل یافت  در سوادآموزا ، سوارت چهار گزی ه

 متخصصا  مورد بازبی ی و اصیح قرار گرفت 

ای محقق ساخته تهیه شد که مب ای ساخت آ  دو پرسش امه فوا اسوت  بورای در نهایت پرسش امه 

نظور تعیی  اعتبار ای  پرسش امه، نظر چ د ت  از اساتید اقتصاد و علور تربیتی از دانشگاه بج ورد و همن ی  

ابزار عبارت است از  کی ییایپا ایاعتماد  تیقابلش اس اخذ و اصیحات مد نظر آنها اعمال شد  یک جامعه

تا چه  کسا ی طیدر شرا یریابزار اندازه گ  کهیا یع ی ردیگمی هر آننه اندازه یریدرجه ثبات آ  در اندازه گ

برای تعیی  پایایی ای  پرسشو امه از روا   (1390)سرمد و همکارا ، دهدمی به دست یکسانی جیاندازه نتا

 به دست آمد  0.61براو  استفاده شد که عد -دو نیمه کرد  و فرمول اسپیرم 
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 گیری و حجم نمونهروش نمونه جامعه آماری،

 الف: جامعه آماری مربوط به قسمت تحلیل محتوا

، موورد در دوره انتقوال و تحکویم های مورد استفاده نهتت سوادآموزیدر قسمت تحلیل محتوا، همه کتاب

جلد است که همه آنها به ع وا  حجم نمونه انتخواب  16در مجمو. ها   تعداد ای  کتابمحالعه قرار گرفت

طرح خواند  با خوانواده جلد در قالب  6شوند  می رسمی آموزا داده طوربهها جلد از ای  کتاب 6شدند  

حتوری آمووزا های رسمی در کیس طوربهها گیرد  ای  کتابمی در اختیار سوادآموزا  دوره انتقال قرار

گیورد کوه دوره می در اختیوار سووادآموزانی قورار د کتاب نیز برای دوره تحکیم سووادجل 4شوند  نمی داده

 و به اصحیح در مرحله میررسمی تحکیم سواد قرار دارند اند را به اتمار رسانده سوادآموزی

 ط به قسمت پرسش امهب: جامعه آماری مربو

است کوه برابور بوا  1396ب ا به سفارا کارفرما، جامعه اصلی ای  پووهش سوادآموزا  دوره انتقال در سال 

و دقیقتر، جامعه آماری ای  پوووهش بوه هموه تر نفر است  با وجود ای ، برای حصول به نتیجه جامع 2500

ره سوادآموزی، و سوادآموزا  دوره انتقال و همن وی  سواد )در آستانه سوادآموزی(، سوادآموزا  دوافراد بی

برند، می به سرخوانی های کتاب و کتابحلقهسوادآموزانی که دو دوره قبلی را به اتمار رسانده و در مرحله 

شوود  بوه لحواظ عوددی ایو  می سال را شامل 49تا  10به لحاظ س ی، دام ه ای  جامعه از  تعمیم داده شد 

 ( 1-3نفر )جدول 8500، برابر است با سوادبی ای افرادجامعه آماری م ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف سوادآموزی به تفکیک شهرهای مختلف استا  خراسا  شمالی: تعداد سهمیه دوره1-3جدول
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 1396سهمیه سال  شهرستا 

بووووواقی مانوووووده 

بیسوادا  در سامانه 

 سوادآموزی

 جمع تحکیم انتقال سوادآموزی

 1100 350 400 350 448 اسفرای 

 310 70 140 100 127 بار و صفی آباد

 2890 600 700 1590 2434 بج ورد

 310 80 150 80 121 جاجرر

 850 200 250 400 159 راز و جرگی 

 1150 250 300 600 347 شیروا 

 550 200 200 150 69 فاروج

 160 50 80 30 10 گرمه

 1180 200 280 700 310 مانه و سملقا 

 8500 2000 2500 4000 1854 جمع

، در گار نخست از روا نمونه گیری نسوبتی و در گوار بعودی در 1-3جدولهای با ع ایت به داده

، تهیه شد  تعداد اختصاص داده شده به هر شهر، بیش 2-3 دسترس استفاده شد  بدی  ترتیب که ابتدا جدول

های ی که مجمو. پرسشو امهطوربهنمونه است  از تعداد مورد نظر جدول مورگا  یا هر فرمول تعیی  حجم 

مورد بود، در حالی که کمتر از ای  نیز برای چ ی  تحقیقی کافی است  در ای  جدول سهم  705توزیع شده، 

 ده دگا آموزاهر دوره در هر شهر مشخص شده است  در مرحله بعد از همکارا  پووهشی که همگی از 

د، با رعایت نسبت اعیر شده از افراد در دسترس، حجم نمونه را نهتت سوادآموزی بودند، در خواست ش

ها شفاهی و مکتوب، تأکیود شود کوه هموه پرسشو امه طوربهمبادرت ک  د  ها انتخاب و به تکمیل پرسش امه

را بورای آنهوا تکمیول  سووادبی افرادهای توسط خود افراد تکمیل شود و آموزا ده دگا  صرفاً پرسش امه

 را برای آنها قرائت کرده و بعد از اخذ پاسخ، آ  را در پرسش امه درج ک  د ها تریب که سوالک  د  بدی  
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 های استا  خراسا  شمالی: حجم نمونه به تفکیک شهرستا 2-3جدول

 جمع تحکیم-انتقال سوادآموزی بی سواد شهرستان

ــفراین ــفی -اس ص

 اباد

20 25 50 95 

 255 65 100 90 بجنورد

 45 25 10 10 گرمه-جاجرم

 65 20 20 25 راز و جرگالن

 95 25 35 35 شیروان

 40 20 10 10 فاروج

 110 25 40 45 مانه و سملقان

 705 230 240 235 جمع

 

 ها و ابزار تحلیل اطالعاتشیوه

سوواد موالی در متوو  های مؤلفهالف: در قسمت تحلیل محتوا، صرفاً بر اساس شمارا تعداد دفعات تکرار 

مورد نظر ثبت و در نهایت جمع ب دی شد  های دآموزی و انتقال اقدار شد  تعداد دفعات در جدولدوره سوا

های جهت اطمی ا  ای  عمل دوبار و توسط متخصصی  صورت گرفت  به عبارت دیگر، تمار محتوای کتاب

اقل برسد و مورد نظر، بر اساس چک لیست تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت، تا خحاهای احتمالی به حد

همن ی  امکا  بررسی توافق بی  دو دور بررسی فراهم شود  واحد تحلیول در ایو  پوووهش موت  )اعوم از 

و تمری ات( بوده است  توری  بیشتر ای که تصاویر بوه کوار رفتوه در ایو  ها جمیت خبری، پرسشی، مثال

 متو  مورد بررسی قرار نگرفت 

داده  تپرسشو امه عوود 647رسش امه توزیع شده در سح  استا ، پ 705از بی  ها، در قسمت پرسش امهب: 

پرسشو امه وارد  640هوای شد که از ای  میا ، هفت پرسش امه مخدوا تشخیص داده شد و در نهایت داده

نفر ورعیت درآمدی خوود را  100نیز کامل نبود  برای نمونه حدود ها ای  پرسش امههای نرر افزار شد  داده

که در  طورهما د  بسیاری، تعداد اعتای خانوار، شغل، س  و مان د آ  را وارد نکرده بودند  ثبت کرده بودن

آماری قابل اعموال نباشود  توروی  های ادامه توری  داده خواهد شد، همی  امر باعث شد که برخی آزمو 
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ی سووادآموز ازای سووال آزموو  سوواد موالی و ای کوه در چوه مرحلوه 24بیشتر ای که، مخاطبا ، بوه هموه 

، سوادآموزی، انتقال، تحکیم( قرار دارنود، پاسوخ داده بودنود، و ت هوا در قسومت اول پرسشو امه سوادیبی)

 کوتاهی هایی صورت گرفته بود 

های زیر استفاده ها از آزمو ای و آزمو  فرریههای پرسش امهدر ای  تحقیق برای تحلیل آماری داده 

 استفاده شده است   Stataافزار آماری های ذیل از نرربرای انجار همه آزمو  شده است 

 

 اینمونهیک tآزمون  .1

های صفر و رود و فرریهای  آزمو  برای بررسی برابری میانگی  جامعه آماری با یک عدد خاص به کار می

 مقابل آ  به صورت زیر است: 

0

1

:

:

H a

H a








 

 Z( مشخص باشد برای انجار آزمو  از آماره انحرا  معیار آ  ) در ای  حالت اگر توزیع جامعه نرمال و

 شود:با فرمول زیر استفاده می

X

X
Z

n






  

   حجم نمونه است nانحرا  معیار جامعه و  Xمیانگی  نمونه، Xدر ای  فرمول

در املب موارد انحرا  معیار جامعه مشخص نیست و باید از روی نمونه برآورد شود  در صورت بورآورد  

( نخواهد بود بلکوه دارای Zانحرا  معیار جامعه از روی نمونه، آماره آزمو  دارای توزیع نرمال استاندارد )

 (103، 1386 ،شود: )نوفرستیمیبه درجه آزادی خواهد بود  ای  آماره به صورت زیر محاس n-1با  tتوزیع 

1n

X
t

S
n





   

 حجم نمونه است  nانحرا  معیار نمونه و  Sمیانگی  نمونه،  Xدر ای  فرمول

 

 ایدونمونه tآزمون  .2

مقابول آ  بوه  های صوفر ورود و فرریهای  آزمو  برای بررسی برابری میانگی  دو جامعه آماری به کار می

 صورت زیر است: 
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0 1 2

1 2

:

1:

H

H

 

 




 

 ای  آزمو  مبت ی بر سه فرض زیر است: 

 دو نمونه از یکدیگر مستقل هست د  .1

 واریانس دو جامعه آماری با هم برابر است  .2

 جوامع آماری دارای توزیع نرمال هست د   .3

قرار نیست اما حجوم نمونوه بوه انودازه کوافی بود ( بر)برابری واریانس و نرمال 3و  2زمانی که مفرورات 

تا حد زیادی قابل اعتماد است  اما زمانی که  t( باز هم نتایج بدست آمده از آزمو  30بزرگ است )بیشتر از 

توا  به نتایج بدست آمده از ای  آزمو  اعتماد کرد  در ها نرمال نیست د نمیحجم نمونه کوچک است و داده

برقورار  2و  1آزمو  ویلکاکسو  استفاده کرد  در ای  آزمو  هوم بایود مفروروات  توا  ازای  ورعیت می

 باشد اما نیازی به برقرار بود  فرض سور نیست 

گیرد براسواس اخوتی  بوی  میوانگی  دو ای که برای مقایسه میانگی  دو جامعه مورد استفاده قرار میآماره

1نمونه ) 2X Xست  اگر حجم نمونه زیاد باشد آماره زیر که آماره آزمو  مورد نظر است دارای ( ب ا شده ا

 توزیع نرمال خواهد بود: 

1 2 1 2

2 2

1 2

1 2

( ) ( )

( )

X X
Z

n n

 

 

  




 

2در ای  فرمول 

1  2و

1 یوانس و انحرا  معیار دو جامعه هست د  با توجه به ای کوه در بیشوتر مووارد وار

با استفاده از نمونوه بورآورد ک ویم  بوا فورض ای کوه دو را انحرا  معیار دو جامعه مشخص نیست باید آنها 

با فرمول زیر برای انجار آزمو   tتوا  از آماره آزمو  و واریانس برابر هست د، می جامعه دارای توزیع نرمال

 (119، 1386،نوفرستیفرریه استفاده کرد: )

1 2

1 2
2

1 1

( )

1 1
( )

n n

P

X X
t

S
n n

 






 

 برابر است با:  PSکه در آ  

2 2

1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)

2
P

n S n S
S

n n

  


 
 

 در ای  آزمو ، فرض صفر به صورت زیر است: 
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1 2

: 0

1: 0

H

H

 

 

 

 
 

 

 (2ویتنی -)من 1آزمون ویلکاکسون .3

های مورد اسوتفاده ه دادهورتی کای است  در صدو نمونه tای  آزمو  یک آزمو  ناپارامتری و معادل آزمو  

ر بوا هوای آمواری مشوهوتوا  از ای  آزمو  استفاده کرد  توزیوعنرمال نباش د برای مقایسه میانه دو گروه می

توزیوع را  ها دارای پارامترهایی هست د که شکل و موقعیوتشوند  ای  فرمولهای ریاری ش اخته میفرمول

زمو  جا که در آرمال دارای دو پارامتر میانگی  و واریانس است  از آنک د  به ع وا  مثال توزیع نمشخص می

رد و به مترها کاری نداای باش د ای  آزمو  با پاراشدهها دارای توزیع ش اختهویلکاکسو ، رزر نیست که داده

 شود  همی  خاطر آزمو  ناپارامتری نامیده می

بری میوانگی  شود و فرریه صفر آ  براه آماری بررسی میای برابری میانگی  دو جامعدو نمونه tدر آزمو  

آزموو   شود  بوه عبوارت دیگور در ایو ها بررسی میاست در حالی که در آزمو  ویلکاکسو  برابری میانه

ررویه ففرض بر آ  است که جوامع آماری دارای توزیع یکسا  با میانه یکسا  هست د  در ایو  صوورت رد 

ی  ک ود و ب وابرایع یکی از جوامع آماری به سمت راست یا چپ حرکوت مویصفر بدی  مع ی است که توز

 میانه دو جامعه با هم برابر نخواهد بود 

  

 3آزمون کروسکال والیس .4

 میانوه چ ود یافته آزمو  ویلکاکسو  است و برای مقایسوهای  آزمو  هم یک آزمو  ناپارامتری و فرر تعمیم

های مختلف متعلق به یوک ای  آزمو  بدی  صورت است که نمونه رود  فرریه صفرنمونه آماری به کار می

 جامعه آماری هست د  

های آموزشی نهتت سوادآموزی و های بار قصد بر ای  بود که اثر شرکت در دورهعیوه بر آزمو 

سایر عوامل ذکرشده در ای  تحقیق، روی سواد مالی و کسب و کار فراگیورا ، بوا اسوتفاده از تخموی  مودل 

های مورد نیاز برای انجوار ایو  کوار بسویار نواقص گرسیونی مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل ای که دادهر

                                                 
1 Wilcoxon rank-sum test 
2 Mann-Whitney two sample statistic 
3 Kruskal-Wallis rank test 



 26                                                                                                            فصل سوم: روش پژوهش

 

 

 

ها را نفوری کوه پرسشو امه 640تکمیل شده بود امکا  تحلیل رگرسیونی فراهم نشد  به ع وا  مثال از بوی  

 ودند نفر درآمد ماهانه خود را ثبت کرده ب 100تکمیل کرده بودند، ت ها حدود 
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 مقدمه

پووهش اختصاص دارد  ای  پووهش به دنبال پاسخ به دو سوال اصلی بود  نخست های فصل چهارر به یافته

سوال دور نیز ای  بوود اند  انتقال و تحکیم به سواد مالی پرداختههای های دورهآنکه تا چه اندازه متو  کتاب

در اداموه  ؟یوا نوه اسوت دهیوانجام یو اقتصاد یرتقاء سواد مالبه ا یسوادآموز یهاشرکت در کیس ایآکه 

 های مربوط به ای  دو پرسش ارائه شده است یافته

 

 های مربوط به تحلیل محتواالف: یافته

 اقتصوادی را پوشوشموالی و  های سوادآموزی و انتقال، مفاهیم پایه سوادهای درسی دورهآیا کتاب .1

 دهد؟می

اصلی مربوط به سواد مالی مورد بررسی قرار گرفت  مؤلفهحلیل محتوا، شش با استفاده از چک لیست ت

 آمده است  1که نتایج آ  و برخی توریحات مربوط به هر کتاب در جدول 
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 دوره انتقالهای : تحلیل محتوای کتاب1-4جدول 

ف
ردی

 

 توضیحات -مثال سواد مالیهای مؤلفه عنوان کتاب

کسووووب 

 درآمد

خرید کار و 

 تخدما

اسوووتفاده از  اندازپس

وار و 

 اعتبارت

 بیمه گذاریسرمایه

در ای  کتاب ت هوا دو اشواره مختصور در قالوب مباحوث  0 0 0 0 0 2 1سوادآموزی  1

در ایو   ریاری به بحث کسب درآمد انجار گرفته است 

کتاب داستا  بوسه زد  پیامبر )ص( بر دست پی وه بسوته 

های نهتوت کتاب یک کارگر نیز آمده است که در دیگر

 نیز تکرار شده است 

داستانی اسوت بوا  19صفحه در بخش فارسی ای  کتاب،  0 0 0 0 7 4 2سوادآموزی  2

کوه در خیوال خوود  فقیرکه در آ  یک  «خیالبافی»ع وا  

برای ثروتم د شد ، داستا  پردازی می ک ود، در نهایوت 

را می شوک د   -یع ی ت ها سرمایه خود–کوزه عسل خود 

توانود مغوایر ارتقواء سوواد موالی و  ای  داستا  میمتم

عاقبوت »داستانی در مورد  129در مقابل در صفحه  باشد 

آورده شده است که برای کسوب سوواد موالی  «ولخرجی

بسیار م اسب است  دیگر موارد بیشتر در قالوب اشوارات 

مختصر و گذرا و بیشتر در مباحث ریاری محورح شوده 

 است 
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های و مسوالههوا آننه در کتاب ریاری است صورفاً مثال 0 0 0 1 12 36 انتقال -ریاری 3

ریاری است که مورو. آنها خرید و فروا یا کسوب و 

مستقیم هیچ مفهور سوواد  طوربه کار است  در ای  کتاب

و هوا مالی آموزا داده نشده است، م تهوا از طریوق مثال

 هایی ارائه شده اسوت کوه پایوه و مب وایتماری ، مهارت

و تمواری  شوامل شوغل هوایی ها سواد مالی هست د  مثال

مثل زنبورداری، کشاورزی، قوالی بوافی، صو عت گوری، 

 کارگری، نقاشی و     است  

در ذیل مفواهیمی پرتکوراری مان ود اسورا  و تبوذیر بوه  0 0 0 0 1 0 انتقال -اموزا قرا  4

 مفاهیم نزدیک به سواد مالی اشاره شده است 

 - 0 0 0 0 0 0 انتقال -یفره گ اسیم 5

میرمسوتقیم ذیول ع واوی  کشواورزی، باموداری،  طوربه 0 0 0 0 0 4 انتقال -علور تجربی 6

نگهداری از خا  و مان د آ  به کسب درآمد اشاره شوده 

 است 

های ششم و یازدهم با ع اوی : صو عت و در قالب درس 0 0 0 0 0 3 انتقال -علور اجتماعی 7

و میراث فره گوی، و همن وی  ذیول  اشتغال، گردشگری

میرمستقیم به مفاهیم سواد  طوربه» اقتصاد خانواده»ع وا  

 مالی اشاره شده است 

 ه ر قالی بافی 20کشاورزی و درس  12درس  0 0 0 1 1 2 انتقال -فارسی 8

ی اقتصوووادی و موووالی، درس یزردرس پووو جم: برناموووه 0 0 0 3 2 1طورح  -مدیریت خانواده 9
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دوره  -خواند  با خانواده

 انتقال

دوازدهم: آموزا مدیریت مالی و اقتصادی بوه کودکوا   

درسهای مذکور کلی و درباره اهمیت مسائل اقتصوادی و 

مالی است نه خود آنها  بیشتر به نصیحت نامه شبیه است 

 تا درس آموزشی 

طوورح  -کلیوود رحمووت  10

دوره  -خواند  با خانواده

 انتقال

0 0 0 0 0 0 - 

حوویط زیسووت، هدیووه م 11

طرح خواند  با  -خداوند

 دوره انتقال -خانواده

0 0 0 0 0 0 - 

طورح  -چراغ راه زندگی 12

دوره  -خواند  با خانواده

 انتقال

0 0 0 0 0 0 - 

 -آیووی  خوووب زیسووت  13

 -طرح خواند  با خانواده

 دوره انتقال

0 0 0 0 0 0 - 

سوویمت جووامی زیبووا و  14

طرح خواند  با  -شک  ده

 دوره انتقال -نوادهخا

0 0 0 0 0 0 - 

محالب ارائه شده در خصوص سواد مالی در حد اشاره و  1 0 0 0 0 7کسووب و کووار حوویل در  15
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های طورح حلقوه -اسیر

دوره  -کتووواب خووووانی

 تحکیم

 میرواقعی است های گاه خیال پردازی

طوورح  -کسووب حوویل  16

 -کتاب خووانیهای حلقه

 دوره تحکیم

 بی حسابهای أکید بر رزا و روزیت 0 0 0 0 0 1

تا حدی حس م فی نسبت به تیا برای کسوب درآمود 

 شودمی بار و مشرو. القاء

تکیه بر برکت به جوای محاسوبات موالی بورای افوزایش 

 درآمد

نار خسورو بورای ربواخوار کتواب  -رویکرد ایدئولوژیک

 انتخاب شده است 

اقتصووواد و فره وووگ در  17

طورح  -مدیریت خانواده

 -کتاب خووانیهای لقهح

 دوره تحکیم

محالب ارائه شده در خصوص سواد مالی در حود اشواره  0 0 0 0 3 0

به مفواهیم پرتکوراری مان ود پرهیوز از اسورا  و تجمول 

 گرایی است  

طوورح  -اقتصواد مقوواومتی 18

 -کتاب خووانیهای حلقه

 دوره تحکیم

اشواره محالب ارائه شده در خصوص سواد مالی در حود  0 1 0 0 2 3

 است 

 - 1 1 0 5 28 63 جمع 
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 های نهتت سوادآموزیکتابسواد مالی در های مؤلفه: فراوانی پوشش هر یک از 1-4نمودار 

 

 
 گانههای سهدر دورههای سواد مالی مؤلفهمجمو. : فراوانی پوشش 2-4نمودار 

پراک وده و  طوربهنهتت سوادآموزی های کتاب دهدنشا  می 1-4که از جدول  طورهما 

هور یوک از سوهم ده د که نیز نشا  می 2-4و  1-4نمودارهای اند  محدود به مسائل مالی پرداخته

های آ  چه مقدار در پوشش داد  سواد مالی و مؤلفهگانه سوادآموزی، انتقال و تحکیم های سهدوره

6
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رده است  همن ی  مؤلفوه بر اساس ای  دو نمودار، دوره انتقال بیشتری  سهم را از آ  خود ک است 

ها مورد توجه قرار گرفتوه اسوت  بعود از آ  مؤلفوه خریود کوار و کسب درآمد بیش از دیگر مؤلفه

 اند ها نیز، سهم ناچیزی را به خود اختصاص دادهخدمات قرار دارد  دیگر مؤلفه

محرح شده اسوت، وزی های نهتت سوادآمدر خصوص سواد مالی در کتابدر واقع آننه 

ت کوه روشو  اسوو اشاراتی پراک ده و نام ظم درباره سواد مالی و اقتصادی است  ها تر صحبتبیش

 چیزی سخ  گفت  با آموزا آ  محلب یکسا  نیست  اگور متوو  آموزشوی بورای نمونوه« درباره»

ت  تحلیل درباره کسب درآمد صحبت ک  د، الزاماً ای  امر به مع ای آموزا کسب درآمد بیشتر نیس

ش نهتت حاکی از آ  است که پرداخت  به مقوله آمووزا سوواد موالی و افوزایهای تابمحتوای ک

فلوت قورار سواد مالی مورد مهای مؤلفهمستقیم و در قالب  طوربهکسب و کار، حداقل های مهارت

 گرفته است 

تدوی  شده بیشوتر بوه های در خصوص مسائل مربوط به کسب و کار و سواد مالی، کتاب

های مربووط بوه حلقوههوای آموزشی حرفه ای  از بوی  کتابهای بیه است تا کتابنصیحت نامه ش

قتصواد مربووط مستقیم به بحث ا طوربهکتاب خوانی و خواند  با خانواده، ع وا  چهار جلد کتاب، 

 و« خوانواده تیریو فره وگ در مود اقتصواد»، «حیل کسب»، «و کار حیل در اسیر کسب»است: 

ر مخاطوب درا که از روی ع ووا  ای امیدهای اولیهها، تحلیل محتوای ای  کتاب«  یمقاومت اقتصاد»

واند  با خکتاب خوانی و های مربوط به حلقههای اگر جلد کتاب برد می ایجاد شده است را از بی 

شوبیه ها نامشخص باشد، از نظر یک مخاطب ناآش ا، همه کتابها ک ده شود و ع وا  کتاب خانواده

تواند موروعات آنها را در طبقات جداگانه جای دهد  در واقع هموه بود و به سختی می هم خواهد

 روند می به نوعی کتاب دی ی به شمارها، کتاب

ای شهتکراری و کلیهای از نصای  و موعظهای مجموعه «اقتصاد مقاومتی»برای نمونه کتاب 

  متومو  اصولی کتواب اقتصواد خووردمی نهتت نیز به چشومهای است که مکرر در دیگر کتاب

وشوی، مقاومتی، دعوت مخاطب به ساده زیستی، صرفه جویی و پرهیز از اسرا ، احتکار، گورا  فر

 کم فروشی و مان د آ  است  

نیز فتاهای کسب و کارِ به تصویر کشیده شده، دور از واقعیت و تص عی ها در دیگر کتاب

روعیف « کسب و کار حیل در اسیر»هایی مان د  های خلق شده در کتابرس د  داستا می به نظر

و اقتتوائات حوال حارور جامعوه فاصوله هوا   فتاهای تصویر شده با واقعیت1و باورناپذیر هست د

و مسوائل محورح شوده در ها رسد که مخاطب بتوانود بوا شخصویتمی زیادی داشته و بعید به نظر
                                                 

آمواده  ی. بورا دالشوهدایر و نشا  اشاره شده است که حترت سنا یاز رزم دگا  ب یکیبه خواب  «یچراغ راه زندگ»کتاب  30در صفحه  1

وارد شوود   یکتاب رسوم کیاز آ  است که در  شیآ  ب یکه سست یزده اند؛ محلبمی رزم دگا  اسیر حرر محهر را جارو یکرد  حرر برا

 تاب ره مو  شود کمؤلفا   ما را به نو. نگرا تواندیندارد، اما م یو کار ارتباط بداستا  به کس  یاگرچه ا
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کلوی و های مکرر، به ارائه موعظوه طوربهها همزادپ داری کرده و درس بگیرد  اکثر کتابها روایت

ت بلوی و تجمول گرایوی  از اسورا ، زیوپرهق اعوت، تویا،  ،ییصرفه جووای در خصوص کلیشه

 اند پرداخته

انداز، وار و اعتبوارات، سورمایه سواد مالی شامل: پس مؤلفه 6از  مؤلفه 4ها، بر اساس یافته

ی ندارند  بیشتری  اشارات بوه کسوب درآمود و وزسوادآمگذاری و بیمه جایگاهی در متو  نهتت 

اگرچه در جای خوود مفیود  -شویم که ای  اشاراتمی شود  یادآورمی خرید کار و خدمات مربوط

مربوط به کسب درآمود نیسوت  حتوی از برخوی های الزاماً به مع ای آموزا سواد و مهارت -است

ار  مسائل مربووط بوه کسوب و کوار و آید که پیش فرض کتاب ای  است که بزرگسمی شواهد بر

 ع ووا  زیور را مشواهده 57دان د  برای نمونه در کتاب مدیریت خوانواده، صوفحه می سواد مالی را

آمووزا »در همی  صفحه آمده اسوت کوه «  آموزا مدیریت مالی و اقتصادی به کودکا »ک یم: می

تغال یا آموزا پس انداز نیست    باید مسائل مالی به کودکا  و نوجوانا ، فقط برای بازار کار و اش

ای  در حالی اسوت کوه خوود مخاطبوا  «  به آنها آموخت که برای به دست آورد  پول تیا ک  د

عملیواتی و کواربردی  طوربوهویوه بوه -بیش از کودکانشا  نیازم د یادگیری مسائل مالی و اقتصادی

 هست د  

ادآموزی در فصل پ جم ارائوه شوده نهتت سوهای توری  بیشتر در خصوص متو  کتاب 

 است 

 

  ایهای پرسشنامههای مربوط به تحلیل دادهب: یافته

ای در بی  افراد نمونوه پرداختوه های پرسش امهدر ای  قسمت به بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده

ی و شود  در قسمت اول با استفاده از آمار توصیفی، نتایج بدسوت آموده از نمونوه موورد بررسومی

هایی در گیرد و در قسمت دور، با استفاده از اطیعات بدست آمده از نمونه، فررویهتحلیل قرار می

  مورد میانگی  سواد مالی کل جامعه آماری آزمو  خواهد شد  

 

 آمار توصیفی -1-ب

 های سوادآموزیدورهبا توجه به  یسواد مال تیورع

 3-4و نمودارهای  2-4ورعیت سواد در جدول  آمار ورعیت سواد مالی کل افراد نمونه بر حسب

 640شود تعداد کل افراد نمونه برابر دیده می 2-4ارائه شده است  هما  طور که در جدول  4-4و 

قرار  20است  با توجه به ای که مقیاس نمرات در بازه صفر تا  11.92و میانگی  سواد مالی آنها برابر 
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نوسوا   12ر ورعیت محلووبی قورار نودارد و در اطورا  عودد دارد میزا  سواد مالی افراد نمونه د

   ک د می

 های مختلف: ورعیت سواد مالی در بی  گروه2-4جدول 

 انحرا  معیار حداقل حداکثر میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد نار دوره

 2.84 4.17 17.51 11.77 127 بی سواد

 2.82 3.34 16.68 11.59 210 یسوادآموز

 2.91 2.50 17.51 12.54 219 لانتقا

 2.98 5.00 16.68 11.37 84 تحکیم

 2.91 2.50 17.51 11.92 640 کل

 

 20انود نفری که پرسش امه سواد موالی را تکمیول کرده 640از بی   3-4با توجه به نمودار 

د انوهای نهتت سوادآموزی شورکت کردهدرصد آنها در یکی از دوره 80اند و سواد بودهدرصد بی

درصد  13اند و درصد آنها دوره انتقال را گذرانده 34درصد افراد دوره سوادآموزی و  33طوری که 

 اند آنها در مرحله تحکیم بوده

 
 سواد تیافراد نمونه بر حسب ورع عیتوز: 3-4نمودار 

انود از کوه دوره انتقوال را گذرانده یافوراد ینمره سواد مال  یانگیم 4-4با توجه به نمودار 

نموره سوواد   یانگیکه م یاست در حال شتریها بگروه ریسا زیکل افراد نمونه و ن یسواد مال  یانگیم

 جینتوا  یوکل افراد نمونه کمتر است  بوا توجوه بوه ا یسواد مال  یانگیها از مگروه ریافراد سا یمال

انود از ا گذراندهکوه دوره انتقوال ر یافوراد یسواد مال  یانگیرا محرح کرد که م هیفرر  یا توا یم

 در قسمت بعد آزمو  خواهد شد  هیفرر  یاست  ا شتریها بگروه ریسا یسواد مال  یانگیم

انتقال
34%

د بی سوا
20%

متحکی
13%

سواد آموزی
33%

تعداد افراد بر حسب وضعیت سواد

انتقال بی سواد  تحکیم سواد آموزی
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 : میانگی  نمره سواد مالی بر حسب ورعیت سواد4-4نمودار 

 

 وضعیت سواد مالی با توجه به محل سکونت افراد

و  3-4ر جودول آمار ورعیت سواد مالی کل افوراد نمونوه بور حسوب وروعیت محول سوکونت د

شوود از کول افوراد دیده می 3-4ارائه شده است  هما  طور که در جدول  6-4و  5-4نمودارهای 

نفور هوم وروعیت محول  39اند  نفر آنها ساک  شهر بوده 171نفر آنها ساک  روستا و  430نمونه، 

 اند سکونت خود را مشخص نکرده

 تا: ورعیت سواد مالی بی  ساک ا  شهر و روس3-4جدول 

 انحرا  معیار حداقل حداکثر میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد محل سکونت

 3.09 2.50 17.51 11.47 430 روستایی

 2.04 6.67 17.51 13.14 171 شهری

 2.62 4.17 15.85 11.61 39 بدون پاسخ

 2.91 2.50 17.51 11.92 640 مجمو.

درصد سواک   27درصد ساک  روستا و  67از بی  کل افراد نمونه،  5-4با توجه به نمودار 

 اند درصد از افراد هم محل سکونت خود را مشخص نکرده 6اند  شهر بوده

12.54

11.77

11.37

11.59

11.92

10.60

10.80

11.00

11.20

11.40

11.60

11.80

12.00

12.20

12.40

12.60

12.80

کلسواد آموزیتحکیمبی سواد انتقال

میانگین نمره سواد مالی
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 افراد بر حسب ورعیت محل سکونتتوزیع : 5-4نمودار 

سوواد   یانگیو( از م11.47ساک ا  روسوتا ) ینمره سواد مال  یانگیم 6-4با توجه به نمودار 

کول  یسوواد موال  یانگی( از م13.14ساک ا  شهر ) یسواد مال  یانگیو م کل افراد نمونه، کمتر یمال

  یانگیوسواک ا  شوهر از م یسواد مال  یانگیکه م رسدیمب ا به نظر م  یاست  بر ا شتریافراد نمونه ب

 در قسمت بعد آزمو  خواهد شد  هیفرر  یباشد  ا شتریساک ا  روستا ب یسواد مال

 
 واد مالی بر حسب ورعیت سکونت: میانگی  نمره س6-4نمودار

 

 وضعیت سواد مالی با توجه به شهرستان محل سکونت افراد

 4-4آمار ورعیت سواد مالی کل افراد نمونه بر حسب ورعیت شهرستا  محل سکونت در جدول 

شود میانگی  دیده می 4-4ارائه شده است  هما  طور که در جدول  8-4و  7-4و نمودارهای 

های جاجرر، شیروا  و فاروج از میانگی  سواد مالی کل افراد نمونه بیشتر و  سواد مالی شهرستا

یروستای
67%

شهری
27%

(blank)
6%

تعداد افراد بر حسب وضعیت محل سکونت

روستایی شهری (blank)

11.47

13.14

11.61

11.92

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

کل(blank)شهریروستایی

میانگین نمره سواد مالی
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های اسفرای ، بج ورد، راز و جرگی  و مانه و سملقا  از میانگی  میانگی  سواد مالی شهرستا 

داری بی  سواد رسد که تفاوت مع یسواد مالی کل افراد نمونه کمتر است  بر ای  مب ا به نظر می

های مختلف استا  وجود داشته باشد  ای  فرریه نیز در قسمت بعد آزمو   ا  شهرستا مالی ساک

 خواهد شد 

 ها: ورعیت سواد مالی بی  شهرستا 4-4جدول 

 انحرا  معیار حداقل حداکثر میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد نار شهرستا 

 3.12 2.50 16.68 11.02 96 اسفراین

 2.80 3.34 17.51 11.81 261 بجنورد

 1.69 10.01 16.68 13.43 46 جاجرم

 2.91 5.00 17.51 11.75 47 راز و جرگالن

 3.19 5.00 17.51 12.73 56 شیروان

 2.34 8.34 16.68 12.84 35 فاروج

 3.07 4.17 16.68 11.69 99 مانه و سملقان

 2.91 2.50 17.51 11.92 640 مجمو.

های مختلف استا  نمایش داده شده است  بی  شهرستا توزیع افراد نمونه  6-4در نمودار 

درصد( و کمتوری   41بر مب ای ای  نمودار بیشتری  درصد افراد نمونه متعلق به شهرستا  بج ورد )

 درصد( متعلق به شهرستا  فاروج است  6درصد آ  )
 

 
 : تعداد افراد بر حسب شهرستا  محل سکونت7-4نمودار 

ناسفرای
15%

دبجنور
41%

جاجرم
7%

راز و جرگالن
7%

شیروان
9%

فاروج
6%

مانه و سملقان
15%

تعداد افراد بر حسب شهرستان محل سکونت

اسفراین بجنورد جاجرم راز و جرگالن شیروان فاروج مانه و سملقان
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داده شوده  شیمختلف استا  نما یهاساک ا  شهرستا  ید مالسوا تیورع 6-4در نمودار 

مربووط بوه شهرسوتا   ینموره سوواد موال  یبارتر شودیم دهینمودار د  یاست  هما  طور که در ا

 ( است 11.02)  یمربوط به شهرستا  اسفرا ینمره سواد مال  ی( و کمتر13.43جاجرر )

 

 
 ب شهرستا  محل سکونت: میانگی  نمره سواد مالی بر حس8-4نمودار 

 

 یتوضعیت سواد مالی برحسب جنس

-4و  9-4 و نمودارهای 5-4در جدول  ج سیتآمار ورعیت سواد مالی کل افراد نمونه بر حسب 

نفر آنها ز   603شود از کل افراد نمونه، دیده می 5-4ارائه شده است  هما  طور که در جدول  10

 اند خود را مشخص نکرده نفر هم ج یست 3اند  نفر مرد بوده 34و 

 : وضعیت سواد مالی بر حسب جنس5-4جدول 

 انحرا  معیار حداقل حداکثر میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد محل سکونت

 2.91 2.50 17.51 11.94 603 زن

 2.73 6.67 15.84 11.67 34 مرد

 5.07 5 14.18 10.84 3 بدون پاسخ

 2.91 2.50 17.51 11.92 640 مجمو.

درصد آنها مرد بوده  5درصد آنها ز  و  94از بی  کل افراد نمونه،  9-4با توجه به نمودار 

 اند  اند  یک درصد از افراد نمونه هم ج سیت خود را مشخص نکرده
 

11.02
11.81

13.43

11.75
12.7312.84

11.6911.92

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

راز و جاجرمبجنورداسفراین
جرگالن

مانه و فاروجشیروان
سملقان

کل

میانگین نمره سواد مالی
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 : توزیع افراد نمونه بر حسب جنس9-4نمودار 

و میانگی  سواد  11.94میانگی  نمره سواد مالی زنا  نمونه برابر  10-4با توجه به نمودار 

است و در هر دو مورد میانگی  بدست آمده نزدیک به میانگی  سواد  11.67مالی مردا  نمونه برابر 

داری بی  میانگی  سواد مالی رسد که تفاوت مع یمالی کل افراد نمونه است  بر ای  مب ا به نظر می

مونه تعداد مردا  نسبت به تعداد زنا  زنا  و مردا  وجود ندارد  البته با توجه به ای که در ای  ن

 خیلی کم است ای  فرریه آزمو  نخواهد شد  

 

 

 
 : میانگین نمره سواد مالی بر حسب جنس10-4نمودار 

 

 

زن
94%

مرد
5%

(blank)
1%

زن مرد (blank)

11.94

11.67

10.84

11.92

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

11.6

11.8

12

12.2

کل(blank)مردزن
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 وضعیت سواد مالی بر حسب وضعیت تأهل

و  6-4آمار ورعیت سواد مالی کل افراد نمونه بر حسب ورعیت محل سکونت در جدول 

شود از کل افراد دیده می 5-4ارائه شده است  هما  طور که در جدول  12-4و  11-4 نمودارهای

 اند  نفر هم ورعیت تأهل خود را اعیر نکرده 10اند  نفر متأهل بوده 79نفر مجرد و  551نمونه، 

 : وضعیت سواد مالی بر حسب وضعیت تأهل6-4جدول 

 انحرا  معیار لحداق حداکثر میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد محل سکونت

 2.89 2.5 17.51 11.94 551 مجرد

 3.05 4.17 17.51 11.83 79 متأهل

 2.75 5 14.17 11.42 10 بدون پاسخ

 2.91 2.50 17.51 11.92 640 مجمو.

 منبع: محاسبات تحقیق

درصد آنها مجرد  12درصد آنها متأهل و  86از بی  کل افراد نمونه،  11-4با توجه به نمودار 

 اند  درصد از افراد هم ورعیت تأهل خود را اعیر نکرده 2ند  ابوده

 
 

 : توزیع افراد نمونه بر حسب وضعیت تأهل11-4نمودار 

و میانگی  سواد  11.94میانگی  نمره سواد مالی افراد متأهل برابر  12-4با توجه به نمودار 

به شده نزدیک به میانگی  سواد است و در هر دو مورد میانگی  محاس 11.83مالی افراد مجرد برابر 

داری بی  میانگی  سواد مالی رسد که تفاوت مع یمالی کل افراد نمونه است  بر ای  مب ا به نظر می

 افراد مجرد و متأهل وجود نداشته باشد  ای  فرریه در قسمت بعد آزمو  خواهد شد 

متأهل
86%

مجرد
12%

(blank)
2%

متأهل مجرد (blank)
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 : میانگین نمره سواد مالی بر حسب وضعیت تأهل12-4نمودار 

 

 آمار استنباطی و آزمون فرضیه -2-ب

در ای  قسمت قصد بر ای  است که با استفاده از اطیعات نمونه که گزارا آ  در قسمت قبل ذکر 

ها به شورح زیور هایی در مورد میانگی  سواد مالی جوامع آماری آزمو  شود  ای  فرریهشد فرریه

 است:

سوواد ی از میانگی  سواد مالی افوراد بیموزسوادآمیانگی  سواد مالی سوادآموزا  نهتت : 1فرضیه 

 بیشتر است 

سوواد، میانگی  سواد مالی سوادآموزا  دوره انتقال از سواد موالی سوایر افوراد نمونوه )بی :2فرضیه 

 سوادآموزی و تحکیم( بیشتر است  

 میانگی  سواد مالی ساک ا  شهر از میانگی  سواد مالی ساک ا  روستا بیشتر است   :3فرضیه 

 میانگی  سواد مالی افراد میانسال و پیر از میانگی  سواد مالی افراد جوا  بیشتر است   :4فرضیه 

 میانگی  سواد مالی افراد متأهل از میانگی  سواد مالی افراد مجرد بیشتر است  :5فرضیه 

 های مختلف با هم متفاوت است میانگی  سواد مالی ساک ا  شهرستا : 6فرضیه 

 

 سواد و سوادآموزان نهضت: مقایسه میانگین سواد مالی افراد بی1آزمون فرضیه 

ی، انتقوال و سوادآموزسواد و باسواد )های نمونه به دو گروه افراد بیبرای ای  م ظور تعداد کل داده

ای و ویلکاکسو  دو نمونه tهای تحکیم( تقسیم شده و سپس میانگی  دو گروه با استفاده از آزمو 

 شده است  با هم مقایسه 

 

11.94

11.83

11.43

11.92

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

کل(blank)مجردمتأهل
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 سواد و باسوادمیانگین و انحراف معیار در افراد بی : نمرات7-4جدول 

 انحرا  معیار میانگی  نمره سواد مالی تعداد افراد ورعیت سواد

 2.83 11.77 127 سوادبی

 2.92 11.96 513 باسواد

 2.91 11.92 640 مجمو.

 

 دآموزانسواد و سوابی : آزمون برابری میانگین سواد مالی بین افراد8-4جدول 

 آزمون ویلکاکسون tآزمون  نام آزمون

 -0.715 -0.645 مقدار آماره آزمون

 0.47 0.52 داریسطح معنی

 منبع: محاسبات تحقیق

هتوت هوای ننفور یکوی از دوره 513انود و سواد بوودهنفر بی 127از مجمو. افراد نمونه، 

ظور دهود کوه از ننشا  می 8-4دول دو آزمو  در جاند  نتایج حاصل از هر سوادآموزی را گذرانده

جود نودارد  سواد و سوادآموزا  نهتت وداری بی  میانگی  سواد مالی افراد بیآماری اختی  مع ی

-هراند  دوررسد که گذدار میانگی  سواد مالی بی  دو گروه، به نظر میبا توجه به عدر تفاوت مع ی

 روی میزا  سواد مالی سوادآموزا  نداشته است  داری های نهتت سوادآموزی اثر مع ی

 

 نه: مقایسه میانگین سواد مالی سوادآموزان دوره انتقال و سایر افراد نمو2آزمون فرضیه 

ای که در مورد فرریه یک وجود دارد و نباید از آ  مفلت شود آ  است که گروه افراد باسواد نکته

ی، انتقال و تحکیم( و ممک  است میوانگی  سوواد نمونه شامل سه زیرگروه دیگر است )سوادآموز

 1ها با هم متفاوت باشد  برای بررسی ای  مورو. از آزمو  کروسوکال والویسمالی در ای  زیرگروه

استفاده شد  ای  آزمو  یک آزمو  ناپارامتری است و برای بررسی برابری میانگی  بی  چ د نمونوه 

های موجوود متعلوق بوه یوک جامعوه است که نمونه رود و فرریه صفر آ  بدی  صورتبه کار می

 هست د  نتایج حاصل از ای  آزمو  به صورت زیر است: 

 والیس -: آزمون کروسکال9-4جدول 

 18.41 مقدار آماره آزمو 

 0.0004 داریسح  مع ی

 

                                                 
1 Kruskal-Wallis rank test 
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های مورد بررسی متعلق به یک جامعه نیسوت د و از دهد که نمونهنتایج ای  آزمو  نشا  می

داری وجود دارد  حال باید ببی یم که اخوتی  ها اختی  مع یآماری بی  میانگی  ای  زیرگروهنظر 

هاست  با توجه بوه ای کوه میوانگی  ایجادشده در میانگی  سواد مالی مربوط به کدار یک از زیرگروه

ا بررسی ک یم توانیم ای  فرریه رای مییک نمونه tاست با آزمو   11.92سواد مالی کل نمونه برابر 

داری با ای  عدد دارد  نتایج آزمو  ها اختی  مع یکه میانگی  سواد مالی در کدار یک از ای  گروه

t ها در جدول زیر ارائه شده است  ای برای ای  زیرگروهیک نمونه 

 (Mean=11.92ای برای آزمون میانگین سواد مالی )یک نمونه t: آزمون 10-4جدول 

 تحکیم انتقال سوادآموزی وادسبی ورعیت سواد

 -1.72 3.14 -1.73 -0.60 مقدار آماره آزمو 

 0.09 0.0019 0.084 0.55 داریسح  مع ی

درصد  95فاصله اطمی ا  

 برای میانگی  سواد مالی

11.27-12.27 11.20-11.97 12.15-12.93 10.72-12.01 

سوواد اخوتی  مالی افوراد بویدهد که میانگی  سواد ای نشا  مییک نمونه tنتایج آزمو  

ی و تحکیم از عودد سوادآموزندارد؛ میانگی  سواد مالی سوادآموزا  دوره  11.92داری با عدد مع ی

درصد( و میوانگی  سوواد موالی سووادآموزا  دوره  10داری کمتر است )البته در سح  مع ی 11.92

دارد  اگور هموی  آزموو  را بورای  داری با ای  عوددانتقال از ای  عدد بیشتر است و اختی  مع ی

 آید: ( انجار دهیم نتایج زیر بدست میMean=11.67) 11.67ها با عدد برابری میانگی 

 (Mean=11.67ای برای آزمون میانگین سواد مالی )یک نمونه t: آزمون 11-4جدول 

 تحکیم انتقال سوادآموزی سوادبی ورعیت سواد

 -0.94 4.41 -0.45 0.39 مقدار آماره آزمو 

 0.35 0.000 0.65 0.69 داریسح  مع ی

درصد برای  95فاصله اطمی ا  

 میانگی  سواد مالی

11.27-12.27 11.20-11.97 12.15-12.93 10.72-12.01 

سواد، دهد که با وجود ای که میانگی  سواد مالی افراد سه گروه بینتایج ای  آزمو  نشا  می

ندارد اما میانگی  سواد موالی  11.67داری با عدد اختی  مع ی سوادآموزی و تحکیم از نظر آماری

توا  گفت های بار میسوادآموزا  دوره انتقال از ای  عدد بیشتر است  در مجمو. با توجه به آزمو 

که در بی  ای  چهار زیر گروه، میانگی  سواد مالی سوادآموزا  دوره انتقال از میوانگی  سوواد موالی 

( 2012ات زو و زیا )شده در محالعای  نتایج در راستای نتایج گزاراا بیشتر است  هسایر زیرگروه

( است که تقریباً در همه کشورها ارتباطی قوی بی  تحصوییت بوارتر و 2011و لوزاردی و میشل )
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سواد مالی وجود دارد اما با وجود ای  مورو.، حتی در سحوح باری سواد هم، میزا  سوواد موالی 

درصدی برای  95( فاصله اطمی ا  11-4و  10-4در ستو  آخر هر دو جدول فوا )است   افراد کم

 میانگی  سواد مالی در هر گروه محاسبه شده است  

 

 : مقایسه میانگین سواد مالی ساکنان شهر و روستا3آزمون فرضیه 

سوپس میوانگی  های کل نمونه به دو گروه ساک ا  شهر و روستا تقسیم شده و برای ای  م ظور داده

 ای و ویلکاکسو  با هم مقایسه شده است  دو نمونه tهای دو گروه با استفاده از آزمو 

 : آزمون برابری میانگین سواد مالی ساکنان شهر و روستا12-4جدول 

 آزمون ویلکاکسون tآزمون  نام آزمون

 6.035 6.55 مقدار آماره آزمون

 0.000 0.0000 داریسطح معنی

 

 درصد برای میانگین سواد مالی ساکنان شهر و روستا 95: فاصله اطمینان 13-4جدول 

 روستایی شهری  وضعیت سکونت

 11.75-11.17 13.45-12.83 میانگین سواد مالی

 

 طوربوهدهد که ارائه شده است نشا  می 12-4نتایج حاصل از هر دو آزمو  که در جدول 

ایو  نتوایج در الی افراد سواک  روسوتا بیشوتر اسوت  متوسط سواد مالی افراد ساک  شهر از سواد م

( اسوت کوه 2011( و لووزاردی و میشول )2012شده در محالعات زو و زیوا )راستای نتایج گزارا

دارد  در  ویوه ساک ا  شوهر و روسوتا وجوودزیادی بی  سواد مالی ساک ا  م اطق مختلف به تفاوت

نگی  سواد مالی ساک ا  شهر و روستا ارائه شده درصد برای میا 95هم فاصله اطمی ا   13-4جدول 

و میوانگی   13.45-12.83است  با توجه به ای  جدول، میانگی  سواد مالی سواک ا  شوهر در بوازه 

 گیرد قرار می 11.75-11.17سواد مالی ساک ا  روستا در بازه 

 

 : مقایسه میانگین سواد مالی بر حسب محدوده سنی4آزمون فرضیه 

های نمونه به دو دسته تقسیم گردید  دسته میانگی  سواد مالی افراد بر حسب س ، داده برای مقایسه

سال )میانسال و پیر( و دسته دور افرادی که س  آنهوا کمتور از  35اول افرادی که س  آنها بیشتر از 

 سال است )جوا (  نتایج آزمو  برابری میانگی  بی  ای  دو گروه به شرح زیر است:  35

 



 38                                                                                           های پژوهشفصل چهارم: یافته

 

 

 

 : آزمون برابری میانگین سواد مالی بر حسب محدوده سنی14-4جدول 

 آزمون ویلکاکسون tآزمون  نام آزمون

 12.72 2.84 مقدار آماره آزمون

 0.0004 0.0046 داریسطح معنی

 

 درصد برای میانگین سواد مالی افراد میانسال و پیر و افراد جوان 95: فاصله اطمینان 15-4جدول 

 جوان ل و پیر میانسا محدوده سنی

 11.29-11.27 12.95-11.95 میانگین سواد مالی

متوسط سواد مالی افراد میانسال و پیر  طوربهدهد که نتایج حاصل از هر دو آزمو  نشا  می

رسد که نتایج بدسوت آموده در ایو  از سواد مالی افراد جوا  بیشتر است  با وجود ای که به نظر می

( همخووانی 2011( و لوزاردی و میشول )2012ر محالعات زو و زیا )شده دقسمت با نتایج گزارا

ب دی افراد پیر در ای  محالعه با دو محالعوه ذکور ندارد اما توجه به ای  نکته رروری است که دسته

بیشتر است اما  65شده متفاوت است  در محالعات ذکر شده، افراد پیر افرادی هست د که س  آنها از 

قرار دارد به ع وا  افراد میانسال و پیر در نظر  65-35ادی که س  آنها در محدوه در ای  محالعه افر

رسود کوه سال در ای  نمونه وجود ندارد  به همی  دلیل به نظور می 65اند و افراد باری گرفته شده

نتایج بدست آمده تا حدی متفاوت است  در نهایت ذکر ای  نکته رروری است که مشابه نتایج دو 

سال رابحه بی  س  و سواد موالی مثبوت اسوت )قسومت  65ه ذکر شده، در بازه س ی صفر تا محالع

 (  معکوس Uصعودی م ح ی 

 

 : مقایسه میانگین سواد مالی بر حسب وضعیت تأهل5آزمون فرضیه 

های نمونه به دو دسته افراد مجورد و برای مقایسه میانگی  سواد مالی افراد بر حسب ورعیت، داده

 سیم گردید  نتایج آزمو  برابری میانگی  بی  ای  دو گروه به شرح زیر است: متأهل تق

 

 : آزمون برابری میانگین سواد مالی بر حسب وضعیت تأهل16-4جدول 

 آزمون ویلکاکسون tآزمون  نام آزمون

 0.24 0.32 مقدار آماره آزمون

 0.80 0.75 داریسطح معنی
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 برای میانگین سواد مالی افراد مجرد و متأهلدرصد  95: فاصله اطمینان 17-4جدول 

 مجرد متأهل  وضعیت تأهل

 12.52-11.15 12.18-11.70 میانگین سواد مالی

 

دهد که بی  سواد مالی افراد مجرد و متأهل تفواوت نتایج حاصل از هر دو آزمو  نشا  می

 داری وجود ندارد  مع ی

 

 های مختلفن ساکنان شهرستان: مقایسه میانگین سواد مالی بی6آزمون فرضیه 

برای ای  م ظور از دو آزمو  استفاده شده است: آزمو  برابری میانگی  سواد مالی در هر شهرسوتا  

داری و آزمو  کروسکال والیس  فرریه صفر هر دو آزمو  آ  است که تفاوت مع وی 11.67با عدد 

دارد و هموه آنهوا متعلوق بوه یوک های مختلف وجود نبی  میانگی  سواد مالی در ساک ا  شهرستا 

ها متعلق به جوامع آماری مختلف هست د جامعه آماری هست د و فرریه مقابل آ  است که ای  نمونه

 -و نتوایج آزموو  کروسوکال 18-4در جودول  tو میانگی  آنها از هم متفاوت است  نتایج آزموو  

  ارائه شده است  19-4والیس در جدول 

 (Mean=11.67) 11.67ها با عدد میانگین سواد مالی در شهرستان : آزمون برابری18-4جدول

 درصد 95فاصله اطمی ا   سح  مع ی داری مقدار آماره آزمو  نار شهرستا 

 13.93-12.93 0.0000 7.08 جاجرم

 13.64-12.04 0.0055 2.96 فاروج

 13.58-11.88 0.015 2.49 شیروان

 12.15-11.47 0.41 0.82 بجنورد

 12.60-10.89 0.86 0.18 رگالنراز و ج

 12.30-11.08 0.94 0.074 مانه و سملقان

 11.64-10.38 0.042 -2.05 اسفراین

های شود متوسوط سوواد موالی سواک ا  شهرسوتا دیده می 18-4هما  طور که در جدول 

اد دارد و از آ  بیشتر است؛ متوسط سو 11.67داری با عدد جاجرر، فاروج و شیروا  اختی  مع ی

داری با ایو  عودد های بج ورد، راز و جرگی  و مانه و سملقا  تفاوت مع یمالی ساک ا  شهرستا 

در هموی  ارتبواط نتوایج  ندارد و متوسط سواد مالی ساک ا  شهر اسفرای  از ای  عدد کمتور اسوت 

و  نیوز دار بود  ای  آماره آزموارائه شده است  مع ی 19-4والیس نیز در جدول  -آزمو  کروسکال

های مختلف استا  تفاوت وجوود دارد و دهد که بی  میانگی  سواد مالی ساک ا  شهرستا نشا  می



 58                                                                                           های پژوهشفصل چهارم: یافته

 

 

 

شده در محالعات ها متعلق به یک جامعه آماری نیست د  ای  نتایج درراستای نتایج گزاراای  نمونه

موالی توأثیر  ( است که موقعیت جغرافیایی روی سوواد2011( و لوزاردی و میشل )2012زو و زیا )

 گذارد  می

 والیس -: آزمون کروسکال19-4جدول 

 29.98 مقدار آماره آزمو 

 0.0001 داریسح  مع ی
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 مقدمه

آموزشوی، هوای پیش از ای  در فصل نخست و فصل دور اشاره شد که یکی از اهدا  عموده نظار

ت  از سوی دیگر، کشوورهای در حوال در آی ده اسای افراد برای زندگی شغلی و حرفهسازی آماده

توسعه به تربیت شهروندا  متخصص و توانم د به ع وا  سرمایه انسانی نگواه کورده و آ  را رزموه 

دان د  ای  مهم در اس اد باردستی تعلیم و تربیت کشور ایورا  می توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور

از قدرت اقتصوادی بوه ع ووا   و تربیت کشورنیز دیده شده است  برای نمونه در س د فلسفه تعلیم 

ابزاری برای نیل به حیات طیبه یاد شده است )فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسیمی 

در همی  س د استفاده محلوب از ف اوری اطیعات و ارتباطوات در  ( 208، 1390ایرا ، بخش دور، 

(  از هموه مهمتور ای کوه 310است )هموا ، به ع وا  یک اصل بیا  شدهای تربیت اقتصادی و حرفه

 مهوم تربیوت معرفوی شوده اسوت های به ع وا  یکی از ساحتای ساحت تربیت اقتصادی و حرفه

که ناظر به یکوی  بخشی از جریا  تربیت رسمی و عمومی استای ساحت تربیت اقتصادی و حرفه

ایو  سواحت نواظر بوه رشود  از ابعاد مهم زندگی آدمی یع ی بعد اقتصادی و معیشتی انسانهاسوت 

اسوت )امووری نظیور در  و ای اقتصادی و حرفههای متربیا  در تدبیر معاا و تیاهای یایتوان

فهم مسائل اقتصادی، در  و مهارت حرفه ای، توا  کارافری ی، پرهیز از بحالت و بی کاری، رعایت 

 ( 309، هما بهره وری، تیا جهت حفظ و توسعه ثروت،    ( )

ای  س د باردستی، در اس اد نهتت سوادآموزی نیز بوه مسواله اقتصواد توجوه شوده  به تبع

( بوه 16، 1393در جمهووری اسویمی ایورا  ) سووادیبی ک یریشوهاست  برای نمونوه در برناموه 

مشخص و برجسته پرداخته شده است  ارتبواط بوی  ارتقواء  طوربهپیامدهای اقتصادی سوادآموزی 

یکسو و کاهش فقر از سوی دیگر به اندازه کافی در جها  موورد بررسوی سواد و سح  آموزا از 

در کشور ما نیز صادا اسوت  بورای نمونوه بور اسواس قرار گفته و اثبات شده است  موروعی که 

و تولید ناخوالص  سوادیبی( ارائه کرده است، ارتباط بی  2011آمارها و نمودارهایی که محمودی )

نامه خوود در یونسوکو در آخوری  توصویهکشور کوامیً مع وادار اسوت  های داخلی و فقر در استا 
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ویوه بر آموزا به ع ووا  راهوی  طوربهم تشر شد،  2015خصوص آموزا بزرگسار  که در سال 

 ( 5، 2015در جها  تأکید کرده است )یونسکو،  2030برای از بی  برد  فقر و گرس گی در سال 

اء سح  سواد مالی و اقتصادی در رویکردها، محتواهای رود که ارتقمی با ای  وصف انتظار

ظهوور و نموود داشوته باشود  تحقیوق  نهتت سووادآموزیهای تدریس دورههای آموزشی و شیوه

رو با هد  بررسی کم و کیف ای  مورو. مورد اجرا قرار گرفته است  نتایج ای  پوووهش در پیش

 گیری ای  پووهش است ب دی و نتیجهجمع فصل چهارر ارائه شد  آننه در ای  فصل آمده است،

 

 پژوهشهای خالصه یافته

 است   20از  11.92و باسواد(  سوادبی شوندگا  )ازمیانگی  نمره سواد مالی در بی  پرسش -

های سووادآموزی و میانگی  سواد مالی سوادآموزا  دوره انتقال از میانگی  سواد مالی دوره -

 تحکیم بیشتر است 

نهتوت سووادآموزی شورکت های هروسواد که ه وز در دسواد مالی افراد بی میانگی  نمره -

است   11.57اند، سوادآموزی شرکت کردههای و میانگی  آنها که در دوره 11.77اند، نکرده

 ای  فاصله اند  بوده و مع ادار نیست 

طق از سوواد موالی افوراد سواک  م وا یمتوسط سواد مالی افراد ساک  م واطق شوهر طوربه -

 روستایی بیشتر است  

 سواد مالی افراد میانسال و پیر از سواد مالی افراد جوا  بیشتر است   -

 داری وجود ندارد  بی  سواد مالی افراد مجرد و متأهل تفاوت مع ی -

از طور مع واداری بوههای جواجرر، فواروج و شویروا  متوسط سواد مالی ساک ا  شهرستا  -

مع اداری از میانگی  اسوتا   طوربهوسط سواد مالی اسفرای  میانگی  استا  بارتر است و مت

 تر است پایی 

 مؤلفوهاشارات صورت گرفته به مباحث سواد مالی در متو  نهتت سوادآموزی، تقریباً دو  -

گیرد )درآمد و خریود کوار و خودمات(، و در خصووص چهوار می را در بر مؤلفهاز شش 

  ای صورت نگرفته استاشارهدیگر  مؤلفه

سووادآموزی و تحکویم، بوه  هوا یع ویهای دوره انتقال بویش از دوبرابور دیگور دورهکتاب -

  اندطور میرمستقیم آ  را پوشش دادههای سواد مالی )بویوه کسب درآمد( اشاره و بهمؤلفه

 مالب ای  مباحث در ذیل درس ریاری صورت گرفته است 
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 گیریبحث و نتیجه

های فووا امیودوار آورد  آننوه در یافتوهید را در مخاطب بوجود مویبیم و ام توأما های فوا یافته

اسوت   20از  12سواد مالی پرسش شوندگا  در اسوتا  نزدیوک ک  ده است، ای  است که میانگی  

اگرچه ممک  است از یک م ظر ای  عدد بسیار کم باشد، اما با ع ایت به محرومیت استا  خراسوا  

توا  ای  عدد را امیدوارک  وده شوندگا  می( پرسش%94ز  بود  )( و %67شمالی، روستایی بود  )

بالقوه در پایی   طوربهو تاحدی مورد قبول تلقی کرد؛ چراکه محرومیت، ج سیت و روستایی بود ، 

( نشا  دادند کوه در مالوب 2011لوزاردی و میشل )بود  سح  سواد مالی نقش دارند  برای نمونه 

 د مالی زنا  کمتر از مردا  است های دنیا، نمره سواپووهش

های امیدوارک  ده ای  است که میانگی  نمرات سواد موالیِ سووادآموزا  دوره از دیگر یافته 

ها )سوادآموزی و تحکیم( بارتر اسوت  و دیگر گروه سوادبی مع اداری از نمرات افراد طوربهانتقال 

 دوبرابور بویش از دو دوره دیگور بوه مباحوث هوای دوره انتقوال، تقریبواًبا توجه به ای کوه در کتاب

 رسد اقتصادی، مالی و کسب و کار توجه شده است، ای  برتری م حقی به نظر می

رود کوه صور  افوزایش موی که به تفصیل در فصل دور توری  داده شد، انتظار طورهما 

د موؤثر باشود  بورای سح  سوادی )نه الزاماً سواد مالی و اقتصادی( بر ارتقاء سح  سواد مالی افورا

تواند توانم دی افراد را در اموور بالقوه می طوربهنمونه دانش و مهارت محاسبه کرد  یا ریاریات، 

ریاروی، هوای ( افراد باسوواد و دارای مهارت2006کسب و کار افزایش دهد  به گزارا یونسکو )

یفیت بارتر زندگی برخوردارنود  ی خانواده و کریزافراد کاراتری هست د و از فهم بهتری برای برنامه

های مربوط به دوره انتقال که اتفاقاً مباحث مالی را بیشتر در ذیل درس ریاروی بر ای  اساس، یافته

راستاست  بورای نمونوه های فراوانی که در فصل دور به آنها اشاره شد همبا یافته دنبال کرده است،

(، 1998(، صادقی و همکوارا  )1391تبار )ی علمی و علیهاراستایی ای  یافته با یافتهتوا  به هممی

و همکوارا   افتول(، 2010و همکوارا  ) کایداناسو(، 2009و همکوارا  ) یچوودهر(، 2004) دائو

(، و 2011) زوفووا(، 1392 یزیوو)ترجمووه عز سووامزیس ،(1394) شووعبا  زاده و همکووارا (، 2010)

 اشاره کرد  (2011) شلیو م یلوزارد

رود که با افزایش سح  سوادآموزی، نمره سواد مالی نیز اشاره شد، انتظار می که طورهما   

قورار « تحکیم سوواد»های پووهش حاکی از آ  است که افرادی که در مرحله افزایش یابد، اما یافته

هوا، حتوی نسبت به همه گروهاند، های سوادآموزی را پشت سر گذاشتهدارند، یع ی کسانی که دوره

تری  نمره سواد مالی متعلق به تری برخوردارند  در واقع پایی سواد، از نمره پایی فراد بینسبت به ا

رفت بارتری  نمره به ای  گروه تعلق داشته باشد  ای  امور را ای  گروه است، در حالی که انتظار می
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وادآموزی هوا و فتواهای رسومی سوشاید بتوا  ای گونه توجیه کرد که در ای  دوره افوراد از کیس

های محاسبات های خود از جمله مهارتفاصله گرفته و در نتیجه به مرور زما ، برخی از توانم دی

 ک د در نتیجه نمره سواد مالی آنها نیز افت می ریاری را از دست داده

دوره تحکویم »انودازی در ای  خصوص ممک  است استدرل شود که اساساً تعریوف و راه 

های سوادآموزا  است  ای  اسوتدرل سوادی و افت توانم دیی از ارجا. به بیبرای جلوگیر« سواد

درست است، اما به شرط آنکه راهبردها و محتواهای تدوی  شده برای ای  مرحله در عمل کوارایی 

مرحله چهوار کتواب را در  و اثربخشی خود را نشا  دهد  جالب آنکه نهتت سوادآموزی برای ای 

کسب و کار حویل تفاقاً همگی حول و حوا کسب و کار تدوی  شده است: نظر گرفته است که ا

ی  بوا وجوود ایو  مقواومت اقتصواد، خوانواده تیریاقتصاد و فره گ در مود، کسب حیل، در اسیر

رود که نمره سواد مالی شود  یع ی انتظار میانتظاراتی که پیش از ای  بیا  شد دوچ دا  میها، کتاب

( بیا  شود کوه تحلیول 1-4قبلی باشد  در ابتدای فصل چهارر )جدول های ورهبیشتر از مراحل و د

، محتوای آنها ارتباط بسیار روعیفی آنهاحاکی از آ  است که برخی  ع اوی  ها محتوای ای  کتاب

کوه در اداموه هموی   طورهما روند  شمار میهای مذهبی بهنامهبا سواد مالی دارند و بیشتر موعظه

ای است کوه تولیود ثوروت مشورو. را توا گونهها بهث خواهد شد، متمو  کلی کتابفصل نیز بح

بر سواد مالی تأثیر  ای جهاتاز پاره توانددهد  به عبارتی حتی میحدی مذمور و نامحلوب جلوه می

 د  داشته باش نیز م فی

سانی کوه کهمه نکته ناامیدک  ده دیگر ای  است که در مجمو.، میانگی  نمرات سواد مالی 

های سوادآموزی، انتقال و تحکیم( در قیاس اند )دورههای نهتت سوادآموزی شرکت کردهدر دوره

شووند، تفواوت می محسووب سووادبی نشوده وها با میانگی  نمرات افرادی که ه وز وارد ای  دوره

مع واداری نهتت سوادآموزی، تأثیر های مع اداری ندارد  بر اساس ای  قیاس کلی، شرکت در دوره

( اسوت  2015در افزایش ارتقاء سواد مالی افراد نداشته است  ای  یافته یادآور پووهش اخیر واگ ر )

موورد  ،پووهش را در خصوص اثربخشی آموزا سواد مالی به بزرگسوار  41او در پووهش خود 

تأییود و تردیود  قبلی هموراه بواهای محالعه قرار داد و در انتها به ای  نتیجه رسید که نتایج پووهش

توا  تأیید کرد که آموزا سواد مالی به بزرگسار  همواره اثربخش بوده است  است و قاطعانه نمی

شود  بخشوی از ایو  عودر می میحظه توأما در تحقیق حارر نیز، ای  تأیید و تردید یا بیم و امید 

زشی آ  نسبت داد  )نقد و برنامه درسی نهتت سوادآموزی یا محتواهای آموتوا  به موفقیت را می

 (است  آمدهدر ادامه همی  فصل های نهتت سوادآموزی تحلیل کتاب
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که سح  سواد مالی شهرنشی ا  بیشتر از روسوتاییا  و است  پووهش ای های یافته دیگراز 

هوای خوارجی های بسویار از پووهشمیانسار  بیشوتر از جوانوا  اسوت  ایو  یافتوه نیوز بوا یافتوه

( نشا  داد که میزا  سواد مالی در افرادی کوه در 2011لوزاردی و میشل )  برای نمونه راستاستهم

توا  بوه می میانه دوره عمر خود هست د، بیشتر و در بی  جوانا  و پیرا  کمتر است  دلیل ای  امر را

دهود، می رتری را در اختیار افراد قورامیزا  تجربه افراد نسبت داد  زندگی در شهر مالباً تجربه م ی

تور باشود  رود در برخی جهات از جمله سواد مالی، تجارب شهرنشی ا  م یمی که انتظارای گونهبه

افوراد میانسوال نسوبت بوه  طول عمر نیز عامل دیگری برای کسب تجربه است  ازای رو نمره بوارترِ

 جوانا  م حقی و پذیرفت ی است  

 

 نهضت سوادآموزیهای کتابتحلیل و نقد 

تواند به مع ای باسوادی در نظور که اشاره شد دیگر صر  مهارت خواند  و نوشت  نمی طورهما 

نو. سواد مفیود و روروری بورای زنودگی  34پردازا  تا ک و  بیش از گرفته شود  محققا  و نظریه

(  در ای  میوا  یونسوکو شوش 1394،180)احمدی، امار جمعه، علیزاده، اند مدر  را ش اسایی کرده

آورد  ای  سوواد ممکو  اسوت از می انوا. سواد به شمارتری  از جمله سواد مالی را از اصلی سواد

ذاتی، تجربوه، محالعوه و مان ود آ  در فوردی های راهی به میر از آموزا، از جمله به دلیل استعداد

ر تفواوت بووده و دبیهای آموزشی نباید و نشاید که در ای  خصووص رشد ک د  باوجود ای ، نظار

 م تظر اتفاقات خوشای د باش د های درسی خود برنامه

های آموزشی از طریق آ  برای تحقق اهدا  و برناموههای های معمول که نظاریکی از راه 

احمودی، اموار ی درسی، و تهیه متو  و محتواهای آموزشوی اسوت  ریزک  د، برنامهمی خود تیا

سواد مالی های مؤلفهبررسی میزا  توجه به »با ع وا   ای( در مقاله1394جمعه و علیزادی کت لوئی )

دوره هوای بوا روا تحلیول محتووا کتاب« درسوی دوره ابتوداییهای و اقتصادی در محتوای کتاب

مورد بررسی قرار دادند و نشا  دادند کوه در دوره ابتودایی بوه  91-92ابتدایی را در سال تحصیلی 

 است های سواد مالی چ دا  توجه نشده مؤلفه

های میردرسی نهتت سووادآموزی، میرحسوی ی و ارجم ودنیا خاص در مورد کتاب طوربه 

هوای میردرسوی کوه از سووی نهتوت ( در پووهش خود نشا  دادند که هیچ یوک از کتاب1387)

 اقتصادی و مالی نیست های گیرد حاوی پیارمی سوادآموزی در اختیار فراگیرا  قرار
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ی )چوه در دوره ابتودایی و چوه در نهتوت سووادآموزی( بوه های آموزشای که چرا کتاب

گوردد  ا  تربیتی بر میریز  و برنامهاگذارد، به نو. نگاه سیاستنمورو. اقتصاد عیقه چ دانی ندار

بوده اسوت و  و حتی سیاسی تربیتی ،های آموزشی کشور، بیشتر فره گی، دی یفتای حاکم بر نظار

هوای قابول  ی  موروعاتی در حاشیه قرار بگیرند  یکی از پووهشچ دا  دور از انتظار نیست که چ

حاکی از آ  است کوه  است  ای  پووهش ( به انجار رسیده1396توسط الهامی ) ،تأمل در ای  زمی ه

و کارش اسوا  رؤسوا  های کشوور،از نظر معاونی  سوادآموزی ادارات کل آموزا و پرورا اسوتا 

مختلف سووادآموزی و سووادآموزا  اسوتا  خراسوا  های ورهآموزشگرا  دو همن ی  ادارات کل، 

رود  ب وابرای ، می به شماری نهتت هاجزء آخری  اولویت« اقتصاد و تجارت»پرداخت  به شمالی، 

های تدوی  شده نیز در قبوال سوواد موالی و اقتصوادی به تبع ای  نو. نگاه، کتابرود که انتظار می

 مایه و خلوت باش د ت ک

 هوای سووادآموزی،دورهو میررسمی های رسمی های حاصل از تحلیل محتوای کتابیافته 

هدفم ود و  طوربوهنشا  داده شده است حاکی از آ  اسوت کوه  1-4انتقال و تحکیم که در جدول 

که پیش از ای  اشاره شد،  طورهما ای، بحث سواد مالی در متو  مورد نظر دنبال نشده است  حرفه

هوای هوای دوره، کتاب«خریود کوار و خودمات»و « درآمود» مؤلفهخصوص دو محدود در  طوربه

ایو  شوود کوه از سوبک و سویاا موت  اسوت باط نمیاما اند  نهتت اشارات و محالب مفیدی داشته

ایو   مالبباش د   خاص با هد  ارتقاء دانش و مهارت مالی و اقتصادی ت ظیم شده طوربهمحالب، 

لیدی، کشاورزی، خرید و فروا و مان د آ ، در قالوب ارائوه مثوال و محالب صرفاً به موروعات تو

 های سوواد موالیطور صری  و هدفم د به آموزا مفاهیم و مهارتاند و هیچ یک بهتمری  پرداخته

یوا چیزی صحبت کرد  « درباره»نکته مهم ای  است که که قبیً اشاره شد،  طورهما اند  وارد نشده

آ  بسویار « آمووزا»با  ، اماتواند در جای خود مفید و مؤثر باشداگرچه می به اهمیت آ  پرداخت ،

 متفاوت است 

و محوالبی را پوشوش هسوت د  زدهایودئولوژی توا حود زیوادیها به نظر نگارنده ای  کتاب 

بورای نمونوه ده د که برای یک فرد بزرگسال نباید تازگی داشته و ج به آموزشی داشوته باشود  می

انود کوه البتوه در بسیار استفاده کرده صاویر مربوط به جبهه و ج گ و نمادهای مقاومتها از تکتاب

بسیاری از ای  محالب را افراد از طرا جای خود موجه و مفید هست د  اما نکته کلیدی ای  است که 

پورداخت  بوه ایو  دسوت محالوب و های جمعی ش یده و با آنها آش ا هسوت د  رسانهویوه به مختلف

های درسی برای کودکا  دبستانی توجیوه دارد، اموا بورای بزرگسوار  چ ودا  آنها در کتابپوشش 

ای  امر باعث خواهد شد که جا برای پرداخت  به مباحث مفید و کاربردی م اسب به نظر نمی رسد  

 چو ، سواد مالی، کسب و کار و کارآفری ی ت گ باشد 
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کلی به دشوم ا   طوربهاعتیاد جوانا  کشور، ل های مدعای فوا ای  است که دلیاز دیگر نشانه

 جزء دشم ا  ، بدو  نار برد  از یک کشور خاص،همه اروپاییا جالب آنکه نسبت داده شده است  

ا ، دشم ا ، خودکفوایی، اسوتقیل و مان ود آ ، کلمات پرتکراری مان د بیگانگ اند ایرا  معرفی شده

نکته جالوب دیگور آنکوه از اسوامی ایرانوی  رده است وجوه سیاسی و ایدئولوژی کتاب را پررنگ ک

های کتاب آنهوا کوه مثبوت و خ ثوی هسوت د، از اسوامی تقریباً نامی برده نشده است  همه شخصیت

به ه است که آنهم برای اشاره استفاده شد« خسرو»نار فارسی مذهبی برخوردارند  ت ها در یک جا از 

 یک فرد رباخوار و م فی است 

مذهبی هست د که ع اوی  مختلفی بر آنهوا نهواده های ردرسی نهتت همگی کتابهای میکتاب

، «یاجتمواع علوور»، «یفارس»، «خانواده تیریمد»های شده است  در واقع مورو. و محتوای کتاب

 کسب»، «ست یخوب ز  ییآ»، «یراه زندگ چراغ»، «رحمت دیکل»، « آقر موزاآ»، «یاسیم فره گ»

« یمقاومت اقتصاد»و « خانواده تیریو فره گ در مد اقتصاد»، «حیل کسب»، «و کار حیل در اسیر

هوای همگی دی ی و روایی است و با ع اوی  انتخاب شده برای آنهوا ارتبواط وثیقوی ندارنود  کتاب

دی وی را بوه شورایط و اقتتوائات های محور بوده و کمتر توانسته است آموزه-مذکور بیشتر حدیث

دهد  در اکثر اوقات، آموزا صورفاً از طریوق نقول احادیوث یوا آیوات پیواپی ک ونی جامعه ارتباط 

 گیری شده است پی

مستقیم و میرمستقیم، مال اندوزی، برخورداری از مواهب و  طوربهمختلف، های در دل داستا 

های دنیوی مذمور و مورد نکوهش قرار گرفتوه اسوت  بورای نمونوه در دل یوک حکایوت از ثروت

 طوربوهرا میراث فرعو  و علم را میراث پیامبرا  برشمرده اسوت  از طور  دیگور، سعدی، ثروت 

گرایی موورد تبلیوو قورار گرفتوه جویی، پرهیز از اسرا  و تجمولزیستی، ق اعت، صرفهپیاپی، ساده

در است  اگرچه در جای جای کتاب از تیا و کار و آبادانی و اسوتقیل سوخ  رفتوه اسوت، اموا 

رم ی روی خوشی به تولید ثروت، کارآفری ی و  طوربهنهتت سوادآموزی، های مجمو.، کل کتاب

لفوا  ؤش اسی نویس دگا  کتواب باشود  مدهد  ای  امر احتمارً به خاطر مخاطبمان د آ  نشا  نمی

سووادآموزی، از اقشوار نهتوت هوای کوه خوان ودگا  کتابانود دان د یوا فورض گرفتهها میکتاب

که امید زیادی به بهبود ورعیت معیشت آنها نیست   طوری؛ بهامعه هست ددرآمد جمستتعف و کم

ی و تولید ثوروت، از ق اعوت و ازای رو، صیح بر ای  است که به جای سخ  گفت  از ارتقاء اقتصاد

زیستی سخ  گفته شود  جالب آنکه در چ د جا، به مشکیت روحی، روانی، خوانوادگی افوراد ساده

 برند  نمی ده است و تأکید شده است که برخی از آنها از زندگی خود لذتثروتم د نیز اشاره ش

شوود ایو  اسوت کوه در متوو  می های نهتت حاصلنکته دیگری که از تحلیل محتوای کتاب

اقتصادی و مالی بزرگ، کارآفری ی و مان د آ ، های فکری، طرحهای مذکور، به جای تأکید بر تیا
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هوای ردی و پرهیز از ت بلی و بیکاری تأکیود شوده اسوت  م ظوور کتابفهای ویوه بر تیا طوربه

توانم ودی ای  است که ها فرض کتابپیشگویا یدی و جسمی است  های نهتت از تیا، تیا

سواده از جملوه کوارگری، ای اسوت کوه مالبواً اهول کارهوای گونوهمخاطبا  یا بافتار زندگی آنها به

با ای  وصف، عدر  هست د و کاری بیش از آ  از آنها ساخته نیست بافی و مان د آ  کشاورزی، قالی

توجه کافی متو  آموزشی نهتت سوادآموزی به سواد مالی و اقتصادی و تأکید صر  و سواده بوه 

 و قابل فهم است  دارد کارگری توجیههای تیا

ه هوا بیشوتر بوکوه پویش از ایو  در فصول چهوار اشواره شود، برخوی از ایو  کتاب طورهما 

شاید به خواطر روعف اند  ههای ساده شبیه هست د که فهم مخاطب را دست کم انگاشتنامهنصیحت

و کوار حویل  کسب»هایی مان د بود  آنهاست که حتی کتابای ها و میرآموزشی و میرحرفهکتاب

سوته نیز نتوان« یمقاومت اقتصاد»و « خانواده تیریو فره گ در مد اقتصاد»، «حیل کسب»، «در اسیر

 است، سواد مالی افراد را در دوره تحکیم سواد ارتقاء دهد 

 

 پیشنهادات

هوای توا  به اثربخشی دورههای ای  پووهش و آننه در صفحات قبل گذشت، میبا ع ایت به یافته

اندرسو  ، و یاست، ژا گونه که آ ویوه به سوادآموزی در خصوص آموزا سواد مالی به بزرگسار 

افتود به بزرگسار  کم درآمد، امیدوار بود  اما ای  مهوم اتفواا نمیاند، نشا  داده( 2006سکات )او 

علمی و هدفم د در ای  رابحه به انجار برسد  پووهش حارر موارد زیور های ریزیمگر آنکه برنامه

 دهد:را پیش هاد می

اگر آموزا سواد موالی بورای هموه مهوم و واجوب اسوت، بورای جامعوه هود  نهتوت  .1

است  اگر قرار است، سوادآموزی راهی برای اشتغال، رونق تر و واجبتر آموزی، مهمسواد

هوای رسومی کسب و کار و برقراری عدالت در جامعه اسیمی باشد، بایود محتووای کتاب

های ای بوه آمووزا مفواهیم و مؤلفوهخاص و حرفه طوربهنهتت سوادآموزی، های دوره

 سواد مالی مبادرت ک  د 

ها، بوه سوواد نشا  داد که دوره انتقال دوبرابر دیگر دوره های نهتتباوای کتتحلیل محت .2

مالی و مسائل مربوط به کسب و کار پرداخته است  شاید به همی  دلیل باشد کوه میوانگی  

 است بقیه طور مع اداری بیشتر از نمره سواد مالی سوادآموزا  ای  دوره، به

اقتصواد، « دربواره»ی باید ای  نکته کلیدی را بدان د که درسهای کتابمؤلفا   ا  وریزبرنامه .3

داد  آنها بسیار « آموزا»کسب و کار، کارآفری ی و اهمیت آنها صحبت و موعظه کرد  با 



 59                                                                                                     گیریفصل پنجم: نتیجه

 

 

 

متفاوت است  نظار آموزشی در ای  خصوص تجوارب نواموفق فراوانوی را پویش رو دارد  

سی، درباره زبا  عربی، محالبی را هاست که نظار آموزشی درباره زبا  انگلیبرای نمونه سال

ها به دانش آموزا  آموخته است، ولی آنها را آموزا نداده است  از ای روست کوه سواعت

آموختگا  مقحع متوسحه توانوایی کیس زبا  انگلیسی و عربی، باعث نشده است که دانش

سواد مالی یک مکالمه ساده به دو زبا  مذکور را داشته باش د  شرط نخست و مهم آموزا 

 ای در ای  زمی ه است های آموزشی حرفهنیز تألیف و تدوی  کتاب

 کسب»، «و کار حیل در اسیر کسب»ای چو  رعیف و میرحرفههای به جای ارائه کتاب .4

توا  از متخصصی  ، می«یمقاومت اقتصاد»و « خانواده تیریو فره گ در مد اقتصاد»، «حیل

هوای خصصی  تک ولووژی آموزشوی خواسوت کوه کتابسواد مالی، طراحا  آموزشی و مت

اندازی کسب و کار، کارآفری ی، خوداشوتغالی، سوواد موالی و ای در زمی ه راهعلمی و حرفه

 مان د آ  تدوی  ک  د 

، 2002) یموونگ-پتکووا، ریکاتواهو، الوید، اکسانهارها از جمله که برخی پووهش طورهما  .5

باشد تا به  یمحل وهیو یازهایبر ن یمبت  دیبا یشغل آموزا استیساند، نشا  داده (43، 42

ازای رو باید به تهیه متو  و محتواهوایی مبوادرت م جر شود   شتریدرآمد و رفاه ب ،یوربهره

هوای تیبور رشود قابلکرد که خاص هر م حقه )در ای جا خراسا  شومالی( باشود  تمرکوز 

ک شرط اساسوی اسوت کوه نهتوت ، یسوادبی افراد شتیبهبود مع یبرا یو محلای م حقه

توانود بوه کموک می خواص، خراسوا  شومالی طوربوه سوادآموزی باید مد نظر قرار دهد 

ای حرفوه ها یا محتواهای آموزشویمتخصصا  و طراحا  آموزشی برجسته به تدوی  کتاب

  ایو  )چاپی یا الکترونیکی( در خصوص سواد مالی، کسب و کار و کارآفری ی مبادرت ک د

ا، باید خاص خراسا  شمالی و مخاطبا  آ  )با اکثریت زنا  و روستاییا ( باشود و محتواه

شوود کوه نهتوت های بالقوه و بالفعول م حقوه را هود  قورار دهود  توصویه میتوانم دی

آشو ایی بوا »محوور مان ود  -های میرآموزشی و اطیعاتسوادآموزی در آی ده انتشار کتاب

 را« های گردشگری خراسوا  شومالیآش ایی با مکا »و « های مذهبی خراسا  شمالیمکا 

هوای انتشوار کتاباز دسوتور کوار خوارج کورده و  که متولیا  خاص خود را دارا هسوت د،

 آموزشی در زمی ه ارتقاء کسب و کار را در دستور کار قرار دهد 
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طور خاص در خراسا  شمالی، آموزا سواد مالی به جوانا  و ساک ا  م اطق روسوتایی به .6

 باید در اولویت باشد 

شهرستا  اسفرای  دارای کمتری  میزا  سواد مالی است  اگور انجوار اقودامات درازمودت،  .7

هوای آموزشوی یوا میسور نباشد در کوتاه مدت شاید بتووا  بوا طراحوی و برگوزاری دوره

 های خاص، ای  فاصله را تاحدی جبرا  کرد کارگاه

هوای تودریس و آمووزا ه گورفت  از روابدو  بهور -هرچ د عالی -تهیه متو  آموزشی .8

شووود کووه می اثووربخش و تعوواملی، چ وودا  مقوورو  بووه نتیجووه نخواهوود بووود  پیشوو هاد

نهتت سوادآموزی، از طرا مختلف با مباحث سواد مالی، خوداشوتغالی،  ده دگا آموزا

های های کسب و کار، کارآفری ی و مان د آ  آش ا شوده و در تودریس خوود از شویوهطرح

 بهره بگیرند  یتعاملو  فعال ،علمی

اسوتخراج شوده  از م وابع بوه روز و معتبور استانداردهای آموزا سواد مالیدر فصل دور،  .9

تواند مب ای محمئ ی برای تدوی  کتاب، طراحی کارگاه و تدریس است  ای  استانداردها می

 باشد  

 هامحدودیت

معاونوت سووادآموزی خراسوا   -محترربا ع ایت به حس  اعتماد و همکاری همه جانبه کارفرمای 

ای  پووهش با محدودیت خاصی روبرو نبود  با وجود ای ، بدیهی است که هر پووهش با  -شمالی

مشوکلی کوه ایو  توری  مواجه اسوت  مهم بی ی نشدهپیش اجرای و میراجراییهای موانع و چالش

قسمت دموگرافیوک خوودداری پووهش داشت، ای  بود که افراد از ارائه اطیعات خواسته شده در 

نفر میزا  درآمد خود را ثبت کرده بودند  همن وی  تعوداد  100کرده بودند  برای نمونه ت ها حدود 

پاسخ گذاشته بودنود  هموی  کثیری، س ، تعداد اعتای خانوار، مدت زما  اشتغال و مان د آ  را بی

  بوط به آ  را انجار دادمر یهاو آزمو  یونیرگرس لیتحل توا بامر مانع از آ  شد که 
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هو الحکیم

 
 

 سن: ............. .1

 متأهل □  مجرد □ تأهل:  .2

 مرد □  زن  □ جنسیت: .3

 شهری □ روستایی  □محل سکونت:   .4

 وضعیت تحصیلی: .5

 تحکیم □  انتقال □  سوادآموزی □  سواد )آغاز سوادآموزی(بی □

 اید، یا مشغول هستید، لطفاً عالمت بزنید. ای را گذراندهاگر در مراکز یادگیری زیر دوره .6

  رازوجرگالن/روستای امانلی □  روستای فرطاناسفراین/ □  فاروج/روستای مرغزار □

 هیچکدام □   شیروان □  بجنورد/زندان □

 تعداد اعضای خانوار شما: ................ .7

 خیر □  آری □آیا سرپرست خانوار هستید؟    .8

 اگر سرپرست خانوار هستید، چند نفر تحت تکفل شما هستند: .............. .9

 شغل شما چیست؟  .10

  گرصنعت □          یا دامدار  کشاورز □  کارگر □  بیکار □  خانه دار □

سایر  □  قالی بافی □ بازنشسته □ کارمند  □  بازاری □

 مشاغل، نام ببرید: .....

 چند سال است که به شغل باال، اشتغال دارید؟ ........................ .11

 ...دار یا بیکار هستید؟ .................چند سال است که خانه .12

 طور متوسط چقدر است؟اگر شاغل هستید، در حال حاضر درآمد ماهیانه شما به .13

 میلیون تومان 5/1تا  1بین  □ میلیون تومان 1هزار تا  500بین  □ هزار تومان 500کمتر از  □

 میلیون تومان 3بیش از  □  میلیون تومان 3تا  2بین  □ میلیون تومان 2تا  5/1بین  □

 

 آموز گرامی سالم،سواد

ها بددون ندام و اید. لطفا سواالت را با دقت و صداقت پر کنید. پرسشنامهشما در یک کار تحقیقاتی شرکت کرده

 نام خانوادگی و محرمانه است.

 دهنده گرامی سالم،آموزش

هدای نهضدت های کسد  و کدار اسدت. در کتا ط بده سدواد مدالی و توانمنددی* سواالت این پرسشنامه مربدو

رود که سوادآموزان بتوانند به همه آنهدا پاسدد درسدت سوادآموزی این مطال  نیامده است؛ بنابراین انتظار نمی

 یدا دهنددگانها هدی  ربطدی و تدأییری در ارزیدابی از آموز بدهند. به عبارت دیگر درست یا غلط بودن پاسدد

فقطط و فقطط خطود سطوادآموزان بطه سوادآموزان ندارد. ازاینرو خواهشمندیم که ترتیبی اتخاذ فرمایید که 

. اگر دیگران در پاسد دادن بده سدوادآموزان کمدک سواالت پاسخ دهند و کس دیگری به آنها کمک نکند

 رود.های ما هدر میکنند، همه هزینه

وجده و اگر توضیحی الزم داشت، ارائه بفرماییدد، امدا بده هی  انیدسواد بخولطفاً سواالت را برای افراد بی* 

 پاسد درست را در اختیار آنها قرار ندهید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم. خدا خیرتان دهد.
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 الی و توانمندی کسب و کارپرسشنامه سواد م

 ؟کندحل میرا  مشکالت مالی شما و بیشتر کار کردن، کنید سخت کار کردنآیا فکر می. 1

 بله□ 

 خیر□ 

 تاحدی□ 

 دارد؟شما چه تأییری بر یروتمند شدن . فرض کنید که شغل خوبی دارید. این شغل 2

 .ندارد یریتأی  یه□ 

 .دارد ریتأی یتا حدود□ 

 .دارد یادیز یلیخ ریتأی□ 

 کنید؟کار میمشکل مالی بربخورید، چهیک اگر به . 3

 .را حل کنمآن خودم  کنمیم یسع□ 

 .رمیگیکمک مدیگران از □ 

 .حل آن را نخواهم داشت ییتوانا□ 

 چگونه است؟ ینگاه شما به مشکالت مال. 4

 کنم.حل میی خودم را نشان دهم. آنها را هاییتوانا ی است تافرصت یمشکالت مال□ 

 حل کرد. توانیم التیتحصمشکالت مالی را از طریق درس خواندن و  □

 .باعث رنج هستند یمشکالت مال□ 

 د؟یکنیخرج مخود را چطور پول . 5

 .رومیپول به بازار م نیکنار بگذارم و با مقدار معاز پول را  یمقدار کنمیم یسع□ 

 نم؛ نه از روی احساسات.کاز روی حسا  و کتا  و با برنامه خرج می □

 .کنمیبر پول خرج کردن ندارم و هر چه داشته باشم خرج م یکنترل□ 

 خرج آن کدام است؟ یشما برا تیاولو ده،یبه دستتان رس یاپول اضافه دیکن فرض. 6

 لباس نو، کفش نو، لوازم منزل نو و کنم؛یرا نو م زیچهمهسپس  کنم،یرا پرداخت م هایبدهاول □ 

... . 

هایم را ی، بدهیگذارهیسرمااین  حاصل از سود زکنم. و امی یگذارهیسرمادر یک جای خو   □

 .کنمیپرداخت م

 روم.تفریح به سفر می یو برا دهم؛یرا م یمهایاز بده یمقدار □

 یکارها ،یفروشندگ ،یچون کارگر ییکارها دیحاضر هست شتر،یبه دست آوردن پول ب یبرا ایآ. 7

 د؟دهی انجام … و یخدمات

 .وجه  یه به ریخ□ 

 .انجام دهم دیشا□ 

 .ستیار نعکار کردن  دهم.بله انجام می □

 کنید؟کار میچهآن وقت ید، اهورشکسته شد. فرض کنید که 8
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 وجود دارد. یحتماً راهورشکستگی وجود دارد، احتمال  یوکاردر هر کس □ 

 .کشمیو دست از کار م شومیفسرده ما□ 

 م.فتیب میهاییبه فکر فرو  دارا دیکار کنم شاچه دانمینم□ 

 کنید؟. درآمد ماهیانه را چگونه خرج می9

 .خرج کنمپولم را در موارد ضروری  کنمیم یسع□ 

 .ندارم یخاص یدر خرج کردن برنامه□ 

 .کنمیم یزیربرنامه انهیخرج ماه یبرا□ 

 د؟یکنیکار مچهاما پول شما کافی نیست، خواهید کاالیی را بخرید . فرض کنید که می10

 .کنمجور آن را پول کنم سعی می □

 .خرمیو م کنمیم دایتر از آن را پمشابه و ارزان□ 

 م.شویمنصرف م د یاز خر□ 

 ست؟یچ «نهیهز. »11

 هند.انجام د م تا کاری را برای منکنیپرداخت م گرانیکه به داست  یپول □

 دارم.پولی است که در بانک  □

 کنم. سودی است که دریافت می □

 چیست؟« اندازپس. »12

 .شودیمناز درآمد است که خرج  یقسمت □

 گویند.انداز میهای زندگی پسبه هزینه □

 دهد. موردی است که پول را هدر میهای بیهزینه □

 ؟به حسا  آورد« پول»توان را نمی ریاز موارد ز کیکدام.13

 پول نقد □

 ای طالهسکه □

 سند خانه          □

 . کدام یک از مشاغل زیر یک کار خدماتی است؟14

 دامداری □

 کشاورزی □

 آرایشگری    □

 چه ست،یبه پرداخت پول نقد ن ازیین گریو د دیکنیم دیآن خر لهیکه به وس یرته کاب. 15

 گوییم؟می

 عابر بانک( هدیه یا )کارت  های اعتباریکارت □

 یکارت مل □

 هوشمند          کارت □

 گویند؟خرد چه مییی میکاالاز شما فردی که . به 16
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 فروشنده □

 مشتری □

 تولیدکننده          □

 توانید وام بگیرید؟. از کدامیک از مراکز زیر نمی17

 ی دولتیها بانک □

 های قرض الحسنهصندوق □

 ایهای زنجیرهفروشگاه □

 ؟آیدحسا  نمی به« درآمد» ریز نهیکدام گز. 18

 حقوق و دستمزد □

 یارانه □

 اقساط وام          □

هزار  10هر هفته  ی بخرید. اگرهزار تومان 120خواهید یک چرخ گوشت . فرض کنید که می19

 کشد که همه پول فراهم شود؟ند هفته طول میچ ،کنار بگذاریدتومان 

 هفته 11 □

 هفته 12 □

 هفته 13 □

 ؟شودارد زیر یک کاال مبادله می. در کدام یک از مو20

 مراجعه به آرایشگاه □

 خرید یک دوچرخه □

 شرکت در کالس سوادآموزی □

 ؟است« ترریپذتیمسئول» یچه کس. از بین افراد زیر 21

تواند کارها را به موقع تحویل دهد، اما از مشتریان عذرخواهی زهرا خیاط است. او معموالً نمی □

 کند.می

ار است. روی شیشه مغازه بزرگ نوشته است، جنس فروخته شده پس گرفته دآر  مغازه □

 شود.نمی

 کشد.ا  آنقدر کیفیت دارد که مشتری برایش صف میعبدالرضا دامدار است. شیر و کره □

 ؟افتداتفاق می« نسیه». در کدام یک از موارد زیر یک معامله 22

 زد و به جای پول نقد، چند کیسه گندم گرفت. حاج عباس با تراکتور خود زمین همسایه را شخم □

 قرار شد میرزامحمد، بعد از دوماه، پول یخچال را به فروشنده پرداخت کند. □

 ، پارچه را تحویل گرفت و پنجاه هزار تومان به بزاز پرداخت کرد.مریم □

 ؟است« کنندهمصرف» کی ریزافراد از  کیکدام. 23

 بافقالی □

 مشتری مغازه □
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 گرآهن □

مدت، خواهید در یک حسا  بانکی کوتاهمیلیون تومان پول دارید و می 2. فرض کنید 24

 شود؟گذاری کنید. در کدام حالت سود بیشتری نصی  شما میسپرده

 درصد. 5سپرده گذاری شش ماهه با نرخ سود  □

 درصد. 10سپرده گذاری یک ساله با نرخ سود   □

 درصد. 20سپرده گذاری دو ساله با نرخ  □
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 13Stataنتایج آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار  -پیوست

 سواد. آزمون برابری میانگین نمره سواد مالی افراد باسواد و بی

 

 

 سواد.برای برابری نمره سواد مالی افراد باسواد و بی لکاکسونیوآزمون 

 

 

 

 

 (.  است 11.92لی برابریک نمونه ای )فرضیه صفر: میانگین سواد ما  tآزمون 

 است(.  11.67یک نمونه ای )فرضیه صفر: میانگین سواد مالی برابر   tآزمون 

 Pr(T < t) = 0.2595         Pr(|T| > |t|) = 0.5191          Pr(T > t) = 0.7405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      638

    diff = mean(illitera) - mean(literate)                        t =  -0.6451

                                                                              

    diff             -.1860787    .2884404               -.7524859    .3803286

                                                                              

combined       640    11.92348    .1149842    2.908896    11.69769    12.14928

                                                                              

literate       513    11.96041    .1292172    2.926705    11.70655    12.21427

illitera       127    11.77433    .2522113    2.842277    11.27521    12.27345

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest flscore, by( education )

    Prob > |z| =   0.4744

             z =  -0.715

Ho: flscore(educat~n==illiterate) = flscore(educat~n==literate)

adjusted variance    3451858.68

                               

adjustment for ties   -28290.57

unadjusted variance  3480149.25

    combined        640      205120      205120

                                               

    literate        513    165745.5    164416.5

  illiterate        127     39374.5     40703.5

                                               

   education        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test
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 . 

 Pr(T < t) = 0.0451         Pr(|T| > |t|) = 0.0902          Pr(T > t) = 0.9549

 Ha: mean < 11.9262           Ha: mean != 11.9262           Ha: mean > 11.9262

Ho: mean = 11.9262                               degrees of freedom =       83

    mean = mean(flscore)                                          t =  -1.7146

                                                                              

 flscore        84    11.36821    .3254331    2.982643    10.72094    12.01549

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Tahkim

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.0422         Pr(|T| > |t|) = 0.0845          Pr(T > t) = 0.9578

 Ha: mean < 11.9262           Ha: mean != 11.9262           Ha: mean > 11.9262

Ho: mean = 11.9262                               degrees of freedom =      209

    mean = mean(flscore)                                          t =  -1.7334

                                                                              

 flscore       210    11.58857    .1947756    2.822567    11.20459    11.97255

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = SavadAmoozi

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.9990         Pr(|T| > |t|) = 0.0019          Pr(T > t) = 0.0010

 Ha: mean < 11.9262           Ha: mean != 11.9262           Ha: mean > 11.9262

Ho: mean = 11.9262                               degrees of freedom =      218

    mean = mean(flscore)                                          t =   3.1398

                                                                              

 flscore       219    12.54411    .1967979    2.912343    12.15624    12.93198

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Enteghal

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.2741         Pr(|T| > |t|) = 0.5482          Pr(T > t) = 0.7259

 Ha: mean < 11.9262           Ha: mean != 11.9262           Ha: mean > 11.9262

Ho: mean = 11.9262                               degrees of freedom =      126

    mean = mean(flscore)                                          t =  -0.6022

                                                                              

 flscore       127    11.77433    .2522113    2.842277    11.27521    12.27345

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Bisavad

                                                                                       

. by edu: ttest flscore==11.9262
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 Pr(T < t) = 0.1735         Pr(|T| > |t|) = 0.3470          Pr(T > t) = 0.8265

  Ha: mean < 11.676           Ha: mean != 11.676             Ha: mean > 11.676

Ho: mean = 11.676                                degrees of freedom =       83

    mean = mean(flscore)                                          t =  -0.9458

                                                                              

 flscore        84    11.36821    .3254331    2.982643    10.72094    12.01549

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Tahkim

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.3270         Pr(|T| > |t|) = 0.6540          Pr(T > t) = 0.6730

  Ha: mean < 11.676           Ha: mean != 11.676             Ha: mean > 11.676

Ho: mean = 11.676                                degrees of freedom =      209

    mean = mean(flscore)                                          t =  -0.4489

                                                                              

 flscore       210    11.58857    .1947756    2.822567    11.20459    11.97255

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = SavadAmoozi

                                                                                       

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

  Ha: mean < 11.676           Ha: mean != 11.676             Ha: mean > 11.676

Ho: mean = 11.676                                degrees of freedom =      218

    mean = mean(flscore)                                          t =   4.4112

                                                                              

 flscore       219    12.54411    .1967979    2.912343    12.15624    12.93198

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Enteghal

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.6514         Pr(|T| > |t|) = 0.6973          Pr(T > t) = 0.3486

  Ha: mean < 11.676           Ha: mean != 11.676             Ha: mean > 11.676

Ho: mean = 11.676                                degrees of freedom =      126

    mean = mean(flscore)                                          t =   0.3899

                                                                              

 flscore       127    11.77433    .2522113    2.842277    11.27521    12.27345

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> edu = Bisavad

                                                                                       

. by edu: ttest flscore==11.676
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 ساکنان شهر و روستا.آزمون برابری میانگین نمره سواد مالی بین 

 

 

 

 

 برای برابری نمره سواد مالی ساکنان شهر و روستا. لکاکسونیوآزمون 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      599

    diff = mean(Urban) - mean(Villager)                           t =   6.5548

                                                                              

    diff              1.677173    .2558706                 1.17466    2.179685

                                                                              

combined       601    11.94371    .1194148    2.927491    11.70919    12.17823

                                                                              

Villager       430    11.46651    .1488577    3.086779    11.17393    11.75909

   Urban       171    13.14368    .1563224    2.044181     12.8351    13.45227

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest flscore, by ( habitance )

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   6.035

Ho: flscore(habita~e==Urban) = flscore(habita~e==Villager)

adjusted variance    3659015.11

                               

adjustment for ties   -29739.89

unadjusted variance  3688755.00

    combined        601      180901      180901

                                               

    Villager        430      117886      129430

       Urban        171       63015       51471

                                               

   habitance        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum flscore, by( habitance )
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 واد مالی بین افراد میانسال و جوان.آزمون برابری میانگین نمره س

 

 

 

 برای برابری نمره سواد مالی افراد پیر و میانسال و جوان. لکاکسونیوآزمون 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.9977         Pr(|T| > |t|) = 0.0046          Pr(T > t) = 0.0023

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      601

    diff = mean(Old) - mean(Young)                                t =   2.8434

                                                                              

    diff              .6743995    .2371809                .2085954    1.140204

                                                                              

combined       603    11.97743    .1184565    2.908825    11.74479    12.21007

                                                                              

   Young       266    11.60053    .1669256    2.722474    11.27186     11.9292

     Old       337    12.27493    .1644419    3.018751    11.95146    12.59839

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest flscore, by ( agerange1 )

    Prob > |z| =   0.0003

             z =   3.581

Ho: flscore(ageran~1==Old) = flscore(ageran~1==Young)

adjusted variance    4474524.02

                               

adjustment for ties   -37456.65

unadjusted variance  4511980.67

    combined        603      182106      182106

                                               

       Young        266     72756.5       80332

         Old        337    109349.5      101774

                                               

   agerange1        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum flscore, by( agerange1 )
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 آزمون برابری میانگین نمره سواد مالی بین افراد مجرد و متأهل

 

 

 برای برابری نمره سواد مالی افراد مجرد و متأهل. لکاکسونیوآزمون 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.6240         Pr(|T| > |t|) = 0.7520          Pr(T > t) = 0.3760

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      628

    diff = mean(Married) - mean(Single)                           t =   0.3162

                                                                              

    diff              .1108691     .350656               -.5777312    .7994694

                                                                              

combined       630     11.9314    .1160431    2.912658    11.70352    12.15928

                                                                              

  Single        79    11.83443    .3436168    3.054132    11.15034    12.51852

 Married       551     11.9453     .123307    2.894432    11.70309    12.18751

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

. ttest flscore, by ( marriage )

    Prob > |z| =   0.8068

             z =   0.245

Ho: flscore(marriage==Married) = flscore(marriage==Single)

adjusted variance    2270385.51

                               

adjustment for ties   -18514.41

unadjusted variance  2288899.92

    combined        630      198765      198765

                                               

      Single         79       24556     24924.5

     Married        551      174209    173840.5

                                               

    marriage        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum flscore, by( marriage )
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 های مختلف استانی میانگین نمره سواد مالی بین شهرستانآزمون برابر

 

 

 

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.9972         Pr(|T| > |t|) = 0.0055          Pr(T > t) = 0.0028

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       34

    mean = mean(flscore)                                          t =   2.9637

                                                                              

 flscore        35    12.84371    .3960322    2.342958    12.03888    13.64855

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = Farooj

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.0213         Pr(|T| > |t|) = 0.0425          Pr(T > t) = 0.9787

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       95

    mean = mean(flscore)                                          t =  -2.0561

                                                                              

 flscore        96    11.01573    .3182159    3.117867    10.38399    11.64747

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = Esfarayen

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.7952         Pr(|T| > |t|) = 0.4096          Pr(T > t) = 0.2048

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =      260

    mean = mean(flscore)                                          t =   0.8258

                                                                              

 flscore       261    11.81307    .1732352    2.798701    11.47194    12.15419

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = Bojnord

                                                                                       

. by city: ttest flscore==11.67
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  Pr(T < t) = 0.9922         Pr(|T| > |t|) = 0.0155          Pr(T > t) = 0.0078

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       55

    mean = mean(flscore)                                          t =   2.4982

                                                                              

 flscore        56    12.73393    .4258781     3.18698    11.88045    13.58741

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = Shirvan

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.5714         Pr(|T| > |t|) = 0.8571          Pr(T > t) = 0.4286

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       46

    mean = mean(flscore)                                          t =   0.1810

                                                                              

 flscore        47    11.74681    .4242783    2.908705    10.89278    12.60084

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = RaazJargalan

                                                                                       

 Pr(T < t) = 0.5294         Pr(|T| > |t|) = 0.9412          Pr(T > t) = 0.4706

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       98

    mean = mean(flscore)                                          t =   0.0740

                                                                              

 flscore        99    11.69283    .3085702    3.070234    11.08048    12.30518

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = ManeSemelghan

                                                                                       

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

  Ha: mean < 11.67             Ha: mean != 11.67             Ha: mean > 11.67

Ho: mean = 11.67                                 degrees of freedom =       45

    mean = mean(flscore)                                          t =   7.0882

                                                                              

 flscore        46    13.43457     .248944     1.68842    12.93317    13.93596

                                                                              

Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

One-sample t test

-> city = Jajarm
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 های استان. والیس برای مقایسه میانگین سواد مالی بین شهرستان -آزمون کروسکال

 

 

 

 

 

 
 

probability =     0.0001

chi-squared with ties =    30.231 with 6 d.f.

probability =     0.0001

chi-squared =    29.986 with 6 d.f.

                                    

          Shirvan    56   21113.50  

     RaazJargalan    47   14204.50  

                                    

    ManeSemelghan    99   30616.00  

           Jajarm    46   19141.00  

           Farooj    35   13051.50  

        Esfarayen    96   25560.00  

          Bojnord   261   81433.50  

                                    

             city   Obs   Rank Sum  

                                    

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis flscore, by ( city )


